
Tips & Tricks voor de perfecte pitch 
 
Een pitch is een korte presentatie over jullie innovatieve oplossing van 
maximaal 120 seconden. In deze korte tijd moet je de jury overtuigen waarom 
jullie oplossing de beste oplossing is voor het vraagstuk. Maar hoe maak je 
eigenlijk een pitch waarin je tot de kern komt van de oplossing en de jury kunt 
overtuigen?  
 
Tip 1. De kernkwaliteit  
Vertel niet meer dan nodig is, maar ook geen woord minder. Denk na over waarin 
jullie oplossing uitblinkt. Wat is er zo speciaal aan jullie oplossing en vind je zeker 
niet terug in de oplossing van de concurrenten.  
 
Tip 2. Spreek helder en duidelijk  
Vermijd moeilijke woorden zodat iedereen de informatie begrijpt. Gebruik geen 
woorden als misschien, wellicht, eventueel en dergelijke. Dit zwakt je pitch af 
omdat je hiermee een onzekerheid uitspreekt. Spreek enthousiast want er is niets 
vervelender dan het aanhoren van een saai, ingestudeerd standaardverhaal.  
 
Tip 3. Beantwoord onderstaande vragen om tot de juiste inhoud te komen  
Veel mensen schieten in de stress als ze voor het eerst moeten pitchen en logisch 
ook, want je moet in een korte tijd alles over de innovatieve oplossing vertellen en 
daarmee de jury overtuigen. Stel jezelf de volgende zes vragen om zeker te zijn dat 
alle informatie in de pitch wordt verwerkt:  
 

1. Wat is jullie innovatieve oplossing? Geef een korte omschrijving van jullie 
eindproduct, mock-up, prototype, tool, concept, ect.  

2. Hoe werkt jullie innovatieve oplossing? Geef een korte omschrijving van de 
werking van jullie eindproduct, prototype, tool, ect.  

3. Wat is er nodig om de innovatieve oplossing uit te voeren?  
4. Op welke termijn kan jullie oplossing worden toegepast? Heeft het veel 

ontwikkeltijd nodig of kan de opdrachtgever het op korte termijn al inzetten 
om zo snel mogelijk resultaat te kunnen boeken?  

5. Waarom is jullie oplossing innovatief? Het bestaat bijvoorbeeld nog niet, 
wordt nog niet op grote schaal toegepast, ect.  

6. Waarom is jullie oplossing de beste oplossing? 
 
 
 
 
 
 



Tips & Tricks voor het opnemen van een videopitch 
 
De jury gaat aan de hand van een videopitch jullie innovatieve oplossing 
beoordelen. De video is dan ook het visitekaartje dat je als groep bij de jury 
achterlaat. Zorg daarom dat de video er perfect uitziet. Weten hoe je de perfecte 
video opneemt? Lees dan onderstaande tips: 
 
Tip 1. Ondersteun je video met een PowerPoint presentatie  
Een verhaal ondersteunen met beeld zorgt voor duidelijkheid. Plaats niet te veel 
tekst in de PowerPoint presentatie maar ondersteun je pitch met bijvoorbeeld 
afbeeldingen, foto’s of tekeningen.  
 
Tip 2. Zorg dat je als groep zichtbaar bent  
Online thuiswerken en toch allemaal in beeld tijdens het pitchen? Dat kan door 
een MS Teams vergadering op te nemen. Zorg dat iedereen zijn/haar camera aan 
heeft staan en zichtbaar in beeld is zodat de jury weet wie er aan de oplossing 
heeft gewerkt. Let hierbij wel op onderstaande punten:  
 

- Zorg ervoor dat iedereen op een stille plek zit en niet gestoord kan worden.  
- Zet je microfoon uit als een medestudent aan het woord is.  
- Kijk naar de bron van het licht en waar het licht vandaan komt. Hierdoor 

voorkom je dat de opname overbelicht is. 
- Zorg ervoor dat de lens van je webcam schoon is en vrij van vlekken of 

vingerafdrukken, anders word je video wazig.  
- Componeer je beeld. Zorg dat je een rustige achtergrond hebt en haal 

eventueel een opvallende foto of het kleurrijke schilderij weg. Wanneer je in 
een rommelige omgeving zit trekt dit de aandacht van de kijker en verlies je 
de aandacht bij je verhaal.  

- Zit of sta stil, zorg dat je stil in beeld zit door bijvoorbeeld aan tafel te gaan 
zitten of staan. Wanneer je achterover hangt op bijvoorbeeld je bank kom je 
ongeïnteresseerd over. Wanneer je veel beweegt kom je zenuwachtig over.  

- Maak afspraken over wie wat zegt en houd je aandacht erbij als je 
medestudenten aan het woord zijn want je bent nog wel zichtbaar!  
 

 
Heel veel succes met het opnemen van jullie perfecte pitch! 

 
 


