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Prezi	  
De	  basis	  

Inleiding	  
Prezi	  is	  een	  online	  programma	  om	  unieke	  en	  leuke	  presentaties	  te	  maken	  i.p.v.	  PowerPoint.	  Het	  
biedt	  veel	  voordelen,	  maar	  ook	  enkele	  nadelen.	  Zo	  kan	  je	  bijvoorbeeld	  switchen	  van	  de	  ene	  ‘dia’	  naar	  
de	  andere,	  zonder	  dat	  je	  een	  bepaalde	  volgorde	  moet	  volgen;	  maar	  heb	  je	  (binnen	  de	  gratis	  
software-‐optie)	  steeds	  internet	  nodig	  om	  je	  presentatie	  te	  kunnen	  tonen.	  	  

Deze	  handleiding	  is	  niet	  volledig!	  Als	  je	  een	  bepaalde	  vraag	  hebt,	  kan	  je	  steeds	  kijken	  op	  het	  internet.	  
Op	  YouTube	  bijvoorbeeld	  zijn	  vele	  filmpjes	  voorhanden,	  Prezi	  heeft	  zijn	  eigen	  YouTube-‐kanaal.	  	  

1. Start	  
Ga	  naar	  www.prezi.com	  	  	  om	  een	  eerste	  Prezi	  aan	  te	  maken.	  Indien	  je	  nog	  geen	  account	  hebt	  bij	  
Prezi,	  dien	  je	  te	  klikken	  op	  ‘Get	  started’.	  Je	  kan	  dan	  kiezen	  uit	  3	  pakketten:	  enjoy,	  pro	  en	  teams.	  
Afhankelijk	  van	  het	  pakket	  dat	  je	  kiest	  heb	  je	  meer	  of	  minder	  opties.	  à	  voor	  deze	  opties	  dien	  je	  wel	  
te	  betalen!	  

Wil	  je	  een	  gratis	  versie?	  Klik	  dan	  op	  ‘Continue	  with	  public	  presentations’.	  Prezi	  zal	  je	  vragen	  om	  
enkele	  velden	  in	  te	  vullen	  (naam,	  emailadres,…)	  	  

Vanaf	  dan	  kan	  je	  telkens	  inloggen	  met	  je	  gekozen	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord.	  Wanneer	  je	  dit	  
doet	  kom	  je	  op	  het	  volgende	  startscherm:	  

	  

Figuur	  1	  startscherm	  Prezi	  
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Figuur	  3	  basis	  van	  een	  gekozen	  frame,	  hier	  'journey'	  

Wanneer	  je	  een	  Prezi	  maakt	  zal	  die	  verschijnen	  naast	  het	  kadertje	  ‘new	  Prezi’.	  Je	  kan	  ze	  sorteren	  
onder	  mapjes	  zoals	  je	  links	  in	  bovenstaande	  afbeelding	  ziet.	  	  

2. Je	  eerste	  Prezi	  
Klik	  op	  ‘new	  Prezi’.	  Je	  komt	  op	  volgend	  scherm	  uit:	  

	  

Figuur	  2	  template	  kiezen	  

Je	  hebt	  2	  opties:	  een	  bestaande	  template	  kiezen	  (=	  zoals	  je	  in	  PowerPoint	  een	  bepaalde	  opmaak	  zou	  
kiezen)	  /	  een	  blanke	  Prezi	  starten.	  Een	  bestaande	  template	  kiezen,	  is	  het	  gemakkelijkste	  als	  je	  wat	  wil	  
experimenteren.	  

Zo	  heb	  ik	  bijvoorbeeld	  gekozen	  voor	  ‘Journey’	  (te	  vinden	  onder	  het	  knopje	  ‘more’).	  Wanneer	  je	  de	  
gewenste	  template	  gekozen	  hebt,	  klik	  dan	  op	  ‘use	  template’.	  	  

Zoals	  je	  ziet	  staan	  er	  al	  enkele	  frames	  klaar	  en	  is	  er	  al	  een	  route	  (links	  in	  het	  scherm).	  	  
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2.1. Basishandelingen	  
Je	  kan	  in-‐	  en	  uit	  zoomen	  door	  te	  scrollen	  met	  je	  muis	  of	  wanneer	  je	  je	  muis	  rechts	  over	  het	  scherm	  
beweegt	  zie	  je:	  een	  huisje,	  een	  +	  en	  een	  -‐.	  Met	  de	  plus	  en	  min	  kan	  je	  in-‐	  en	  uit	  zoomen.	  Wanneer	  je	  
op	  het	  huisje	  klikt	  zoom	  je	  terug	  naar	  het	  groter	  geheel.	  Voor	  een	  overzicht	  kan	  je	  ook	  links	  bovenaan	  
klikken.	  	  

Wanneer	  je	  over	  een	  frame	  beweegt	  zie	  je	  dat	  ze	  donkerder	  kleuren.	  Als	  je	  op	  eentje	  klikt	  verschijnt	  
er	  een	  klein	  kadertje	  met	  enkele	  mogelijke	  handelingen.	  

	   	  

Figuur	  4	  opties	  die	  toebehoren	  aan	  een	  frame	  

Je	  kan:	  

-‐ Zoomen	  naar	  een	  frame	  
-‐ Je	  kan	  de	  vorm	  van	  het	  frame	  veranderen:	  twee	  haakjes,	  een	  cirkel,	  vierkant,	  onzichtbaar,..	  
-‐ Of	  je	  kan	  het	  frame	  verwijderen.	  Let	  wel	  op	  als	  je	  dit	  doet:	  ook	  wat	  in	  het	  frame	  staat	  wordt	  

verwijderd!	  	  
-‐ Met	  de	  ‘+’	  kan	  je	  het	  frame	  vergroten.	  
-‐ Met	  de	  ‘-‐‘	  kan	  je	  het	  frame	  verkleinen.	  
-‐ Met	  het	  handje	  kan	  je	  het	  frame	  verplaatsen.	  

2.2. Inhoud	  toevoegen	  
Om	  inhoud	  toe	  te	  voegen	  aan	  een	  frame,	  dien	  je	  eerst	  in	  te	  zoomen.	  	  

Afhankelijk	  van	  welke	  template	  je	  gekozen	  hebt,	  staan	  al	  enkele	  dingen	  klaar.	  In	  bovenstaand	  geval	  
(journey)	  staan	  al	  twee	  tekstkadertjes	  klaar:	  voor	  een	  titel	  en	  voor	  bodytekst.	  	  

Wanneer	  je	  in	  zo’n	  veld	  klikt,	  zie	  je	  dat	  het	  niet	  veel	  verschilt	  als	  wanneer	  je	  tekst	  zou	  schrijven	  in	  
Word.	  	  

	  

Figuur	  5	  Opmaken	  van	  een	  tekst	  

Je	  kan	  kiezen	  voor	  een	  titel,	  subtitel	  of	  bodytekst;	  je	  kan	  je	  lettertype	  vergroten	  en	  verkleinen;	  je	  
tekst	  in	  het	  vet	  zetten	  of	  schuin	  zetten;	  de	  achtergrond	  van	  je	  tekst	  veranderen;	  opsommingstekens;	  
uitlijnen;	  inspringen	  vergroten/	  verkleinen.	  	  
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Figuur	  7	  thema	  veranderen	  

Wanneer	  je	  nog	  tekst	  wil	  invoegen,	  klik	  je	  gewoon	  op	  de	  gewenste	  plaats	  en	  er	  verschijnt	  zo’n	  kader.	  
Wanneer	  je	  de	  tekst	  nadien	  wil	  bewerken,	  dien	  je	  het	  veld	  aan	  te	  klikken	  en	  dan	  door	  te	  klikken	  op	  
‘edit	  tekst’.	  	  

Je	  kan	  echter	  meer	  dan	  enkel	  tekst	  invoegen.	  Bovenaan	  zie	  je	  daar	  een	  menu	  voor.	  

	  

Figuur	  6	  invoegmenu	  

-‐ Frames	  &	  arrows:	  	  
o Je	  kan	  Frames	  toevoegen	  die	  opgemaakt	  zijn	  door	  op	  ‘insert	  frames’	  te	  klikken.	  
o Je	  kan	  lege	  frames	  invoegen:	  bracket	  frame,	  circle	  frame,	  rectangle	  frame,	  invisible	  

frame.	  
o Je	  kan	  een	  pijl	  tekenen.	  
o Je	  kan	  een	  gewone	  lijn	  tekenen.	  
o Je	  kan	  tekst	  markeren.	  

-‐ Insert:	  
o Je	  kan	  een	  afbeelding	  toevoegen:	  

§ Van	  internet.	  
§ Uit	  lokale	  bestanden.	  

o Je	  kan	  symbolen	  en	  vormen	  toevoegen:	  
§ Hierbij	  kan	  je	  kiezen	  uit	  verschillende	  types:	  

• Zwart	  
• Getekend	  
• Wit	  
• …	  

o Je	  kan	  een	  diagram	  toevoegen	  
o Een	  youtube	  video	  
o Achtergrond	  muziek	  
o Een	  PDF	  of	  video	  
o Je	  kan	  zelfs	  een	  PowerPoint	  toevoegen.	  

-‐ Themes:	  
o Hier	  kan	  je	  de	  opmaak	  van	  je	  gekozen	  template	  

veranderen.	  Een	  beetje	  zoals	  je	  in	  Word	  een	  ander	  
thema	  zou	  kiezen.	  Wanneer	  je	  zelf	  wil	  beslissen	  welke	  
kleur	  alles	  heeft	  kan	  je	  klikken	  op	  ‘customize	  current	  
theme’	  
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2.3. Opmaak	  thema	  veranderen	  
Dit	  doe	  je	  door	  in	  het	  menu	  bovenaan	  je	  scherm	  te	  klikken	  op	  ‘themes’,	  en	  dan	  op	  customize	  current	  
theme.	  

Je	  komt	  dan	  uit	  op	  volgend	  scherm	  

	   	  

Je	  kan	  er	  het	  kleur	  van	  de	  achtergrond	  veranderen,	  een	  of	  meerdere	  afbeeldingen	  uploaden	  voor	  je	  
achtergrond	  of	  een	  logo	  toevoegen.	  	  

Wanneer	  je	  op	  ‘next’	  klikt	  kan	  je	  de	  opmaak	  van	  andere	  dingen	  veranderen:	  bijvoorbeeld	  de	  kleur	  
van	  je	  bracket	  frame,	  de	  kleur	  van	  je	  pijlen,…	  

Wanneer	  je	  een	  afbeelding	  uploadt	  voor	  je	  achtergrond,	  kies	  je	  best	  niet	  meer	  dan	  3000	  pixels,	  
omdat	  je	  afbeelding	  anders	  veel	  te	  groot	  wordt.	  	  

2.4. Een	  traject	  maken	  met	  je	  inhoud.	  
Indien	  je	  wil	  dat	  je	  Prezi-‐presentatie	  een	  bepaalde	  volgorde	  heeft,	  kan	  je	  die	  volgorde	  zelf	  bepalen.	  
Dat	  doe	  je	  door	  links	  op	  de	  knop	  ‘edit	  path’	  te	  klikken.	  Vervolgens	  klik	  je	  in	  de	  gewenste	  volgorde	  de	  
frames	  aan.	  	  

	  	  

	  

Je	  ziet	  in	  de	  linkerkolom	  ook	  overal	  gele	  sterretjes	  bij	  elke	  ‘dia’.	  Dat	  is	  om	  nog	  een	  extra	  effectje	  toe	  
te	  voegen	  aan	  het	  frame/	  tekstkader/	  filmpje,foto,…	  zoals	  bijvoorbeeld	  ‘fade	  in’.	  

Het	  kan	  ook	  handig	  zijn	  om	  af	  en	  toe	  je	  overzicht	  nog	  eens	  te	  tonen	  tijdens	  je	  presentatie.	  Dit	  kan	  je	  
ook	  aan	  je	  pad	  toevoegen	  door	  eerst	  op	  ‘edit	  path’	  te	  klikken	  en	  dan	  vervolgens	  op	  ‘add	  current	  
view’.	  Dit	  zie	  je	  onderaan	  de	  linker	  kolom	  van	  je	  pad.	  	  
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Stel	  dat	  je	  niet	  tevreden	  bent	  met	  een	  bepaalde	  stap	  (ook	  voor	  het	  toevoegen	  van	  inhoud/	  opmaak)	  
kan	  op	  de	  knop	  ‘undo’	  drukken	  links	  bovenaan.	  

	  

Als	  je	  klaar	  bent	  met	  je	  pad	  aan	  te	  duiden,	  klik	  je	  nogmaals	  op	  ‘edit	  path’	  om	  het	  af	  te	  sluiten.	  	  

Zoals	  je	  in	  de	  menu	  hierboven	  ziet,	  heb	  je	  nog	  twee	  andere	  knoppen:	  

-‐ Floppy	  disk:	  presentatie	  opslaan	  (Prezi	  doet	  dit	  ook	  vanzelf	  om	  de	  zoveel	  minuten).	  
-‐ Present:	  dit	  is	  handig	  wanneer	  je	  de	  Prezi	  die	  je	  zopas	  gemaakt	  hebt	  eens	  wil	  bekijken.	  Is	  alles	  

duidelijk,	  is	  de	  afstand	  tussen	  de	  frames	  niet	  te	  groot,…?	  

Door	  het	  gebruik	  van	  een	  voorgemaakte	  template	  kan	  het	  zijn	  dat	  er	  al	  een	  ‘path’	  geselecteerd	  is.	  Dit	  
kan	  je	  verwijderen	  door	  eerst	  ‘edit	  path’	  te	  klikken	  en	  dan	  in	  de	  rechterhoek	  van	  het	  geselecteerde	  
frame	  op	  het	  kruisje	  te	  klikken.	  	  

	  

Of	  je	  kan	  het	  volledige	  pad	  in	  één	  keer	  verwijderen	  door	  links	  onderaan	  op	  ‘clear	  all’	  te	  drukken	  (na	  
het	  aanklikken	  van	  ‘edit	  path’).	  

2.5. Prezi	  afsluiten	  en	  terugvinden	  
Als	  je	  besluit	  dat	  je	  klaar	  bent,	  kan	  je	  best	  eerst	  nog	  eens	  alles	  opslaan	  alvorens	  af	  te	  sluiten.	  
Afsluiten	  doe	  je	  door	  rechts	  bovenaan	  op	  ‘exit’	  te	  drukken.	  	  

Onder	  het	  startscherm	  (zie	  begin	  van	  dit	  document)	  vind	  je	  bovenaan	  een	  knop	  ‘your	  Prezis’.	  Daar	  
vind	  je	  al	  jouw	  gemaakte	  en	  opgeslagen	  Prezis	  terug.	  	  

Belangrijk:	  Als	  je	  je	  Prezi	  wil	  presenteren,	  check	  dan	  eerst	  of	  er	  internet	  aanwezig	  is!	  Zorg	  er	  ook	  voor	  
dat	  je	  je	  inlognaam	  en	  wachtwoord	  kent.	  	  

	  


