
Overtuigend 
spreken

TRAINING

vanaf 19 januari 2018

Leer (weer) 
overtuigend spreken!

Effectieve training  van
houding, adem, stemgebruik, 

intonatie, articulatie en 
spreektempo

Feedback op eigen
presentaties/preken

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 495,- p.p.

CURSUSDAGEN

19 januari, 9 februari en 
16 maart 2018, 10.30 – 15.00 uur

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

19 december 2017 via 
www.pepredikanten.nl

LOCATIE

Theologische Universiteit Kampen

AANTAL DEELNEMERS

min. 6 – max. 8

OMVANG 0,75 EC

12 uur training; 9 uur opdrachten

TRAINER

Nynke Duijzer-Algra

Nynke is logopedist en eigenaar van Dixit 
stem-, uitspraak- en presentatietraining 
voor kerkelijke sprekers. Zij heeft tien 
jaar ervaring in het trainen en coachen 
van o.a. predikanten, theologiestudenten, 
ouderlingen en kerkelijk werkers, zowel 
individueel als in groepen.

Hoe (s)preek ik 
ontspannen en 

overtuigend en hoe zorg 
ik dat mijn luisteraars 
geboeid blijven? Hoe 

haal ik het beste uit mijn 
stem en hoe voorkom ik 
stemproblemen? Goede 

vragen die elke predikant 
wel eens bezighouden.

Ze zijn aan te vullen met tal van andere vragen. 

Hoe ben en blijf ik goed verstaanbaar, ook voor 

mensen die minder goed horen? Hoe breng ik 

meer afwisseling in mijn verhaal? Hoe sta ik 

met minder spanning en meer zelfvertrouwen 

voor een groep? Voor iemand die regelmatig in 

het openbaar spreekt zijn het vragen die pro-

fessionele aandacht en training verdienen.

Logopedist en trainer Nynke Duijzer-Algra 

gaat in de training Overtuigend spreken met 

een kleine groep aan de slag met de belang-

rijkste instrumenten voor het (s)preken: stem 

en spraak. Er wordt gewerkt aan een goede 

houdingopbouw, aan goed, veilig en draag-

krachtig stemgebruik (o.a. met de populaire 

methode Lax Vox) en aan het verfijnen en 

optimaliseren van de verstaanbaarheid en het 

spreektempo. We trainen een levendige into-

natie, boeiend spreken en presenteren en het 

vergroten van de spanningsboog bij de luiste-

raars. Hiernaast werken we aan het vergroten 

van het zelfvertrouwen en het verminderen 

van spanning bij het spreken voor een groep.

 

MEER INFORMATIE

www.pepredikanten.nl/overtuigendspreken
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