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Wat is een
Prezi?

Heb je al zin in Prezi? We gaan je eerst vertellen wat Prezi nu

eigenlijk is, wat het zo bijzonder maakt en wat je er allemaal

mee kunt. Ook duiken we in ons brein en zul je zien dat je brein

eigenlijk één grote Prezi is.

Je leert in dit hoofdstuk:

wat Prezi is,

wat de kracht van Prezi is,

waar je Prezi voor gebruikt,

hoe je brein werkt.
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Prezi werkt anders!



We hebben iets nieuws

Heb je wel eens een spreekbeurt gehouden in de klas? Een werkstuk
gemaakt? Of een project gedaan waarover je een presentatie moest houden?
Vast wel! De meeste kinderen hebben ooit iets gepresenteerd. En dat is leuk!
Want je mag dan vertellen over een onderwerp waar je heel veel vanaf weet.
En natuurlijk laat je ook dingen zien, zoals foto’s en filmpjes. Misschien wel op
zo’n mooi digibord? Heel veel kinderen en volwassenen gebruiken het
programma PowerPoint om een presentatie te maken. En dat werkt heel
goed.

Maar we hebben iets nieuws voor je. Het is heel

cool en het heet Prezi.

Canvas

Prezi werkt anders. In Prezi heb je één grote pagina waar je je presentatie op
maakt. Andere presentatieprogramma’s werken met dia’s (in het Engels heten
ze ‘slides’). Je kunt een dia vergelijken met een velletje papier.

Eén groot vel papier dat je

niet kunt vasthouden

In Prezi heb je maar één vel papier, maar dat is dan wel zo groot, dat je het
niet vast zou kunnen houden. In Prezi heet zo’n groot vel papier een canvas.
Het doek van een schilder wordt ook canvas genoemd, dan weet je meteen
waar de naam vandaan komt.
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Zoemen? Zoomen!

Zoals je bij PowerPoint misschien wel twintig dia’s nodig hebt voor je
presentatie, zo maak je in Prezi je hele presentatie op het grote canvas. Je
kunt er woorden, foto’s en filmpjes op zetten. Wat je heel belangrijk vindt,
maak je heel groot. Wat minder belangrijk is, maak je kleiner. Als je er dan
van een afstand naar kijkt, zie je alleen de belangrijke dingen. Je hebt dan een
goed overzicht van je presentatie.

Als je de kleinere dingen wilt zien, kun je

inzoomen.

Dat betekent dat je je presentatie dichterbij haalt. Je vliegt er als het ware
naartoe. Wat je eerst nog niet zag, wordt dan wel zichtbaar.

Helemaal uitgezoomd zie je het overzicht van een Prezi.

Door het inzoomen en uitzoomen in Prezi kun je zelf bepalen wat je wilt
laten zien. Als je het overzicht van je presentatie wilt laten zien, zoom je
helemaal uit en zie je alles wat er op het canvas staat. Je ziet dan bijvoorbeeld
de belangrijkste hoofdstukken van je presentatie.Pr
ez
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Als je op een hoofdstuk inzoomt, dan kun je de

onderwerpen van dat hoofdstuk laten zien met

de foto’s en filmpjes die daarbij horen.

Ingezoomd zie je een detail van een Prezi.

Nog een voorbeeld van een detail waarop is ingezoomd.
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Liever geen lijntjes

Misschien ben je eraan gewend om alles keurig onder elkaar te zetten als je
een presentatie maakt. Op elke dia een keurig lijstje.

Bepaal zelf waar je iets neerzet

Nou, met Prezi doe je dat liever niet, juíst niet zelfs! Je mag zelf bepalen waar
je iets neerzet.

Natuurlijk is het wel slim om wat bij elkaar hoort

bij elkaar te zetten, maar daar vertellen we later

nog wel meer over.
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Groot canvas

Dus: je maakt je presentatie op één

vel groot papier dat in Prezi een

canvas heet. Je zoomt uit voor het

overzicht en je zoomt in voor de

details. Je bepaalt zelf waar je in

Prezi iets neerzet, en dat doe je

liever niet netjes onder elkaar!



Waar gebruik je Prezi
voor?

Je kunt Prezi gebruiken voor je spreekbeurt. Maar weet je dat je Prezi nog
voor veel meer dingen kunt gebruiken? Denk aan een collage van je
vakantiefoto’s, een digiposter om de schoolmusical aan te kondigen, een
beeldverhaal om een moeilijk onderwerp uit te leggen of een uitnodiging voor
je feestje. Voorbeelden staan op www.prezivoorkids.nl. Dat is de website
die bij dit boek hoort. Daar vind je voorbeelden van Prezi’s en misschien krijg
je nog wel meer goede ideeën!

Maak samen een Prezi

Je kunt Prezi ook heel goed gebruiken om samen te werken met anderen. Je
kunt dan met iemand anders samen één Prezi maken. Dit doe je met Prezi
Meeting. We vertellen er alles over in hoofdstuk 12.

Je brein als een Prezi

Waarom zou je met Prezi aan de slag moeten? Waarom is Prezi nu precies
zo goed en werkt het veel handiger dan PowerPoint? Dat komt doordat Prezi
net zo werkt als je brein. Je brein is eigenlijk één grote Prezi. Om dat te
begrijpen, moet je eerst wat leren over je brein.

Verbeelden

Je brein werkt voor een groot deel volgens twee principes: verbeelden en
associëren. Je weet misschien wel wat verbeelden is. Dat betekent dat je een
beeld, een plaatje ziet in je gedachten. Je brein doet niets anders. Zodra jij aan
iets denkt, heeft je brein er een plaatje bij.
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Het is zelfs zo grappig, dat je brein ook beelden maakt als je dat niet zou
willen. Kijk maar wat er gebeurt bij de volgende oefening:

Pr
ez
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Welk beeld zie je?

Denk aan je laatste vakantie. Je ziet

er gelijk beelden bij. Welke beelden

zie je?

Brandweerman

Geef iemand anders een onderwerp

(bijvoorbeeld brandweerman, of

Amsterdam, of… maakt niet uit) en

vraag wat hij of zij ziet.

Geen grote groene olifant

Denk NIET aan een grote groene olifant op een fiets.



Gek hè, wat er gebeurt! Je ziet gelijk een groene olifant op een fiets voor je.
Ook al wil je dat niet, het gebeurt toch.

Je brein werkt dus heel veel met beelden, met

verbeelding. Bij alle informatie worden beelden

gevormd.

Associëren

Maar wat is associëren dan? Associëren is een nieuw beeld maken vanuit een
bestaand beeld. Die nieuwe beelden noemen we associaties.

Een voorbeeld:

Je denkt aan je laatste vakantie. Je ziet dan de camping in gedachten voor je.
Op de camping was een zwembad. Nu gaan we associëren: als ik aan
zwembad denkt, dan denk ik aan een duikplank.

En als ik aan een duikplank denk, dan denk ik aan duiken, en dan aan
onderwater, aan duiker, aan vissen, koraal, een scheepswrak, de Titanic, de
film, bioscoop, popcorn enzovoort.
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Dat is nu associëren. Je schiet van het ene beeld, de ene associatie, naar het
andere. Daar komt ook geen eind aan. Het gaat maar door. Sterker nog: het
worden er alleen maar meer. Want bij ‘koraal’ was ‘scheepswrak’ niet de
enige associatie. Ik dacht ook aan het koraalrif in Curaçao. En van daaruit zou
ik zo kunnen denken aan zee, aan strand, aan palmen, aan kokosnoten, aan
Bounty, aan chocola. Pff, die associaties komen er dus allemaal gewoon bij.
Ontelbaar veel.

Het grappige is dat deze associaties echt mijn associaties zijn. Jij denkt weer
aan heel andere dingen.

Iedereen denkt aan andere dingen. Associaties

zijn heel persoonlijk.
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Associaties zijn allemaal met elkaar verbonden. Ze vormen een heel netwerk.
Dat netwerk vertakt zich steeds.

Associaties vormen

een heel netwerk

Het wordt een echt oerwoud, dat alle kanten op groeit. Het begon met ‘je
laatste vakantie’, maar door te associëren zijn er inmiddels allemaal beelden
bijgekomen. Zo werkt dat in je brein.

Je hebt net gelezen dat je in een Prezi niet alles netjes onder elkaar moet
zetten. Snap je nu waarom niet? Omdat in je brein ook niet alles netjes onder
elkaar staat. Al die vertakkingen, alle kanten op... In een Prezi kun je dat net zo
laten zien.
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Je werkt in een Prezi eigenlijk nooit van boven

naar beneden, of van links naar rechts, maar om

je onderwerp heen. Dat heet radiaal werken. Net

als wat er in je hoofd gebeurt.

Nu begrijp je al wat beter dat je brein eigenlijk een soort Prezi is.

Laat in je Prezi zien

hoe jij denkt!

Zoals jij denkt, zo kun je het ook laten zien in je Prezi. Associaties die bij
elkaar horen, kun je bij elkaar plaatsen. Associaties die iets minder belangrijk
zijn, kun je wat kleiner weergeven.

Associaties die belangrijk zijn, kun je groot

maken. Zo kun je een heel mooi verschil laten

zien tussen hoofd- en bijzaken.

Je kunt met Prezi kriskras door je verhaal lopen, zoals dat ook echt in je
hersenen gebeurt.

Je publiek denkt dat

het een heel netwerk ziet

Met een Prezi krijgt je publiek het idee dat het een heel netwerk ziet, met
informatie die allemaal met elkaar verbonden is. Net zoals de associaties in je
brein met elkaar verbonden zijn.
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Verbeelden en associëren

Je brein is erg actief met verbeelden

en associëren. Verbeelden betekent

dat je beelden/plaatjes ziet bij

datgene waaraan je denkt.

Associëren betekent dat als je aan

iets denkt, dat je van daaruit gelijk

aan iets anders denkt. Als je aan een

Prezi werkt, maak je ook veel

gebruik van verbeelden en

associëren.
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