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Prezi is presentatiesoftware waarmee aansprekende en visueel aantrekkelijke presentaties kunnen worden 
gemaakt. Met Prezi kan een oneindig groot canvas worden gevuld en kan op elke manier door deze inhoud 
worden genavigeerd: Door te bewegen langs bepaalde punten en door in- en uitzoomen op elke schaal.  
Door de grote flexibiliteit en innovatie die met Prezi mogelijk is, wordt het gezien als geschikt alternatief 
voor powerpoint. 

Beginnen met Prezi

Account aanmaken
Om te beginnen, moet u een account aanmaken op de Prezi website. Op Prezi.com klikt u rechtsboven op 
"Sign up".  Voor universitaire medewerkers is een universitaire licentie aanwezig. Kies in het menu voor "Stu-
dent & Teacher License".

Vul uw universitaire email-adres in en u zult een bevestiging ontvangen voor uw account, waarmee u in kunt 
loggen. 

Nieuwe Prezi
Op de website Prezi.com logt u in met uw account. Na inloggen vindt u in de startpagina de optie "New 
Prezi".  Als u dit klikt opent vervolgens het menu  voor het kiezen van een template. Een template is basisin-
deling van een Prezi, die al is ingericht met grafische elementen die zelf kunnen worden ingevuld. Binnen 
de categorie "Professional" zijn Prezi's met minimale opmaak en enkele basiselementen beschikbaar, die 
geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs. U kunt ook met een lege presentatie beginnen door "Start blank 
Prezi" te kiezen. 

Prezi maken

Als een template is geselecteerd, komt u in de Prezi Editor. In dit menu kan een Prezi kan worden aange-
maakt en aangepast. 

Tekst toevoegen
Door op een lege plaats op het canvas te klikken kan tekst worden toege-
voegd. Het lettertype, de grootte en kleur kan in het menu worden aangepast.

De toolbar
De frames & Arrows vormen de basisstructuur van een presentatie. Een frame 
kan de aandacht op een bepaald punt of onderwerp vestigen. Een arrow kan 
de relaties tussen verschillende onderwerpen aanduiden of kan een lijn in het 
verhaal aanduiden.

http://prezi.com
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Onder Insert staan opties om de presentatie visueel in te richten. Foto´s, diagrammen, geluid en video 
kunnen worden toegevoegd. 

Met Themes kan het kleurenschema van de hele presentatie in een keer worden aangepast. Voor specifieke 
aanpassingen kan met customize current theme kleuren naar wens worden ingesteld. 

Als u op een object in de presentatie klikt, wordt er een rechthoek omheen zichtbaar (zie foto')
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Het object kan met de plus- en mintekens, of door de hoeken te verslepen, worden verkleind of vergroot en 
door de ronde uitstekende punten te verslepen kan de vorm worden gedraaid. 

Path editor

Een Prezi is in essentie een canvas, die in een bepaalde volgorde kan worden be-
keken. Deze functie is vergelijkbaar met een slideshow in Powerpoint. De volgorde 
kan worden bepaald door een Path the maken. Klik voor het editen op de knop Edit 
Path in, waarna stappen kunnen worden toegevoegd. 

Links staan de paden getoond die in de presentatie zullen worden getoond. Als u 
op een pad klikt wordt het beeld verplaatst naar dat punt.

Als de path editor aan staat, zal elk element dat wordt aangeklikt worden toege-
voegd als stap. Dit betekent dat het beeld naar dat punt verschuift. Zo kunt u door 
te klikken op de punten die u in uw presentatie wilt,  binnen een korte tijdeen 
presentatie maken.

Om stappen te verwijderen klikt u op het rode kruisje rechtsboven een pad.

Stappen van de presentatie kunnen gerangschikt worden door de stappen in de 
lijst naar boven of beneden te slepen.

Presenteren

Prezi´s kunnen rechtstreeks vanuit de editor gepresenteerd worden door de knop 
Present. 

  
De Prezi opent nu in volledig scherm, en via de pijltjes onderaan kan door de Prezi heen worden geklikt. Ook 
kan door op de stopwatch rechtsonder te klikken een timer worden ingesteld om elke paar seconden naar 
de volgende stap te gaan. 

Een tweede mogelijkheid is om de link naar de Prezi te delen, zodat een ander op eigen tempo door de Prezi 
heen kan bladeren. Dit kan door, na uit de editor te gaan, op de knop share  te klikken. 
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om live een presentatie te houden en de link naar deze presentatie door 
te sturen: Door in te loggen op de Prezi website komt u op de lijst van gemaakte Prezi's. Als u op een Prezi 
klikt, kunt u kiezen voor de optie Present Online. De link die hierbij verschijnt kan door anderen geopend 
worden, en wanneer u begint te presenteren, zal de ander de presentatie live kunnen volgen. 


