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  Voorwoord  
Zo leerde ik Prezi kennen

Het online presentatieprogramma Prezi kwam in maart 2012 op mijn 
pad. Ik verdiepte me in het geven van trainingen in snellezen en las 
boeken over de hersenen, mindmapping en manieren om beter te kun-
nen onthouden. Er kwam veel op me af en ik vond het lastig om alle in-
formatie te plaatsen.
Tijdens mijn zoektochten op internet naar een manier om alles te orde-
nen kwam ik Prezi tegen en ik besloot het uit te proberen met mijn stu-
diemateriaal als uitgangspunt. Dat kon – én kan – gratis, dus waarom 
niet? Al snel merkte ik dat het programma heel intuïtief werkt en je alle 
vrijheid biedt om je gedachten te laten stromen. Daarnaast geeft Prezi 
je de mogelijkheid om structuur te creëren. Dat lijkt met elkaar in tegen-
spraak, maar dat is niet zo. Je krijgt met Prezi een compleet beeld van 
een onderwerp, waarin hoofd- en bijzaken in één oogopslag duidelijk 
worden. Dat geldt voor de maker van de prezi (met kleine letter; zo 
noem je een presentatie die in Prezi is gemaakt), maar ook voor de kij-
ker. De boodschap komt beter over en blijft ook beter hangen.
Later heb ik Prezi gebruikt bij diverse presentaties en als doorlopende 
voorstelling op een beurs. Het programma beviel me zo goed dat ik er 
workshops in ging geven om ook anderen ermee kennis te laten maken.
Ook wanneer je gewend bent aan andere presentatieprogramma’s is de 
overstap naar Prezi niet moeilijk. De manier van denken is anders, maar 
dat went snel. Wat er allemaal mogelijk is en hoe je het meeste uit het 
programma haalt, lees je in dit boek. Ik wens je veel succes met Prezi!

Ingrid Krüs
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 1  Wat is Prezi?

Maak kort kennis met Prezi en lees welk account het beste bij je past.

1.1  Kennismaking

Prezi is een programma waarmee je presentaties kunt maken. Meestal 
gebruik je het online in je browser; je hoeft het dus niet speciaal te instal-
leren. Je vindt het programma op Prezi.com.

Figuur 1.1 Prezi.com

Een prezi maak je op een groot ‘canvas’. Op dat virtuele schildersdoek 
plaats je objecten, zoals teksten, foto’s en filmpjes. Je vertelt je verhaal 
aan de hand van die objecten en hoe ze met elkaar in verbinding staan. 
Een belangrijk kenmerk van Prezi is dat je kunt uit- en inzoomen op de 
verschillende onderdelen. Daarmee toon je het grotere geheel of laat je 
juist de details zien.
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1.2  Ontstaan

Prezi is in 2009 uitgebracht door de Hongaren Adam Somlai-Fischer, Peter 
Halacsy en Peter Arvai. Het bedrijf is inmiddels  gevestigd in Boedapest en 
San Francisco en op dit moment  (begin 2016) heeft Prezi al 60 miljoen 
gebruikers!
Een belangrijk uitgangspunt van Prezi is het delen van informatie. Dat 
merk je bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om prezi’s reusable (herbruik-
baar) te maken. Zo help je anderen aan ideeën.

1.3  Manier van denken

Prezi vergt een andere denkwijze dan een presentatieprogramma als 
Microsoft PowerPoint, waarin je dia voor dia van voor naar achter werkt. 
Prezi is ruimtelijk georiënteerd, waardoor je meer nadenkt over je onder-
werp als geheel. De nadruk ligt op het visuele aspect van je presentatie en 
daarom gebruik je meer afbeeldingen om je boodschap over te brengen. 
Toch zijn ook structuur en volgorde bepalend voor het succes van een 
prezi.

1.4  Op welke apparaten gebruik je het?

Je zult Prezi vooral gebruiken in een webbrowser. Daarin heb je het volle-
dige pakket tot je beschikking. Alle moderne browsers ondersteunen Prezi. 

Voor smartphones is de gratis Prezi-app beschikbaar, waarmee je prezi’s 
zelf kunt bekijken of aan anderen kunt presenteren (zie hoofdstuk 10, 
 Samenwerken met anderen). De eveneens gratis Prezi-app voor de iPad 
heeft bovendien enkele mogelijkheden om prezi’s te bewerken.  
Wijzigingen worden automatisch gesynchroniseerd, zodat je altijd de 
meest recente versie tot je beschikking hebt.

Met een Pro-account kun je een offline versie van Prezi downloaden. 

Dat programma wordt in dit boek niet besproken.
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13Hoofdstuk 1 | Wat is Prezi?

1.5  Accounts

Een Public-account is gratis. Dat is prima om mee te beginnen, maar let op 
dat je prezi’s dan wel altijd zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Iedereen 
kan ze zien en ze kunnen als resultaat in zoekopdrachten binnen of buiten 
Prezi.com verschijnen.

Figuur 1.2 Accounts

Wanneer je enige vorm van privacy wilt, heb je een ander soort account 
nodig (zie figuur 1.2). Een Enjoy-account met jaarlijkse betaling is de 
 goedkoopste variant. Met een Pro-account krijg je de offline versie van 
Prezi erbij, plus de mogelijkheid grafieken te maken en afbeeldingen 
uitgebreider te bewerken. Een Teams-account is handig wanneer je het 
beheer van meerdere Prezi-accounts wilt centraliseren en groepsfolders 
wilt gebruiken (zie hoofdstuk 10, Samenwerken met anderen). De 
opslagruimte  varieert: 100 MB bij een Public-account, 4 GB bij Enjoy en 
onbeperkt bij Pro of Teams.
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Daarnaast bestaat er een Edu-account, dat niet in figuur 1.2 is  opgenomen. 
Je kunt een Edu-account aanvragen wanneer de onderwijs instelling waar 
je werkt over een eigen e-maildomein beschikt. Binnen een Edu-account 
heb je de gebruikelijke keuze tussen Enjoy, Pro en Teams, maar de prijzen 
zijn anders: een Enjoy-account is gratis en een  Pro-account kost maar 49 
dollar per jaar.
Kijk voor de actuele prijzen en voorwaarden op Prezi.com.

Wat je allemaal met Prezi kunt doen, lees je in het volgende hoofdstuk.

Maak nu je account aan via Get Started, zodat je de verdere uitleg 

in dit boek goed kunt volgen.

 Figuur 1.3 Get Started
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 2  Wat kan ik met Prezi?

Dit boek is gericht op de praktische mogelijkheden van het program-
ma Prezi.  De zes toepassingen van Prezi waarover je in dit hoofdstuk 
leest, komen in latere hoofdstukken uitgebreid aan de orde.

Bij Prezi denk je allereerst aan presentaties, maar er zijn nog meer toepas-
singen te bedenken. 

2.1  Prachtig presenteren

Natuurlijk is Prezi in eerste instantie geschikt om presentaties mee te 
maken. Met het programma maak je verrassende en geanimeerde presen-
taties waarmee je je boodschap luid en duidelijk overbrengt. In hoofdstuk 
5, Prachtig presenteren, lees je hoe je dat doet. Vijf do’s en don’ts van 
presenteren helpen je verder op weg. Een belangrijk punt in dat hoofdstuk 
is hoe je een presentatie geeft zonder verbinding met internet.

2.2  Prezi als studiehulp

Een prezi lijkt op een mindmap. Wanneer je een ingewikkeld onderwerp 
bestudeert, helpt het dan ook enorm om van de stof een prezi te maken. 
Je dwingt jezelf zo om structuur aan te brengen, de kern te benoemen, ge-
relateerde onderwerpen te groeperen en de volgorde te bepalen. Wanneer 
je de prezi daarna bekijkt of aan anderen presenteert, zit het onderwerp 
stevig verankerd in je brein. In hoofdstuk 6, Prezi als studiehulp, lees je 
meer over deze toepassing van Prezi.
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Figuur 2.1 Voorbeeld van een mindmap gemaakt met Prezi

2.3  Een heldere huisstijl maken

Fervente PowerPoint-gebruikers zien Prezi vaak als een onvolwassen 
broertje zonder structuur, dat ongeschikt is om een bedrijfsspecifieke huis-
stijl mee te maken. Dat dit niet klopt, merk je in hoofdstuk 7, Een heldere 
huisstijl maken. De vrijheid van Prezi biedt juist meer mogelijkheden om 
uit te drukken waar je organisatie voor staat. Bovendien zijn er mogelijk-
heden genoeg om prezi’s te standaardiseren. Kleuren, lettertypes, logo’s en 
vaste teksten kunnen allemaal worden vastgelegd.

2.4  Prezi op je website

Wil je je organisatie profileren, een bewegende portfolio maken of een 
online cursus geven? Dat kan allemaal door een prezi in je website op te 
nemen. Aan zo’n prezi kun je audio toevoegen, in de vorm van muziek of 
een voice-over (commentaar). In hoofdstuk 8, Prezi op je website, leer je 
hoe je dit zelf kunt doen.
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17Hoofdstuk 2 | Wat kan ik met Prezi?

2.5  Prezi & cv = prezumé

Het raakt steeds meer in de mode: jezelf verkopen met een prezi om een 
baan te veroveren. Geen saaie A4’tjes met een curriculum vitae dat alleen 
uit tekst bestaat, maar een levendige presentatie waarin diverse media je 
expertise aantonen. Leer hoe je jezelf presenteert in hoofdstuk 9, Prezi & 
cv = prezumé.

2.6  Samenwerken met anderen

Een veelgebruikte toepassing van Prezi is het online samenwerken, 
waarbij je anderen uitnodigt om op afstand mee te werken aan je prezi. 
En als je publiek niet naar je toe kan komen, dan geef je je presentatie 
gewoon online. Hoe je dit regelt, staat in hoofdstuk 10, Samenwerken 
met  anderen.

Over al deze toepassingen lees je later in dit boek meer. Je maakt nu eerst 
kennis met de zeven basiselementen van Prezi.

Het daadwerkelijke insluiten van de prezi op je website hangt af van 

het soort website dat je hebt en wordt in dit boek niet besproken.

7637 MBC Prezi binnenwerk.indd   17 19-07-16   13:09


