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4.44 Presenteren

In de recreatiesector moet je vaak informatie presenteren. Je geeft je gasten bijvoorbeeld
een presentatie over de aankomende activiteiten. Ook een presentatie voor collega’s is
mogelijk, bijvoorbeeld over een nieuwe activiteit of een product dat je ontwikkeld hebt.

Het geven van een goede presentatie kan best lastig zijn. Daarom is het goed om rekening
te houden met de volgende punten:

BEREID DE PRESENTATIE GOED VOOR
Bereid je presentatie goed voor. Bepaal van te voren wat je precies wilt vertellen. Zet op
papier uit welke punten je presentatie bestaat, en welke afbeeldingen of films je hierbij
gebruikt.

BEPAAL JE PUBLIEK
Wanneer je weet wie er in het publiek zitten kun je je presentatie hierop aanpassen. Je
stemt je taal en manier van presenteren af op het publiek, zodat ze het leuk vinden en
goed begrijpen. Bestaat je publiek bijvoorbeeld uit kinderen, dan gebruik je simpele taal
en grapjes en maak je het niet te lang. Een presentatie voor 65-plussers mag serieuzer zijn
en ook wat langer duren.

OPBOUW VAN JE PRESENTATIE
Door een duidelijke opbouw te gebruiken, weet je publiek wat je gaat vertellen. Zo begin
je met een korte inleiding. Hierin kun je je publiek welkom heten en kort vertellen waar je
presentatie overgaat. Daarna komt de kern van je presentatie. Hierin vertel je de boodschap
van je presentatie. Daarna sluit je je presentatie af. Je kunt je boodschap nog eens kort
herhalen. Ook kun je je publiek vragen laten stellen.

HULPMIDDELEN BIJ JE PRESENTATIE
Bij je presentatie kun je gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen. Dit zijn middelen
waarbij beeld en geluid gebruikt wordt. Denk aan een dvd-speler, een overheadprojector
of een laptop.
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Vaak wordt er in presentaties gebruik gemaakt van PowerPoint of Prezi. Dit zijn
computerprogramma’s waarmee je een presentatie kunt maken. Je kunt presentaties
maken met tekst, die je kunt laten zien op een scherm. Ook kun je gemakkelijk afbeeldingen
en films toevoegen.

Verschillende audiovisuele middelen.

8.1 Educatieve games

Digispel staat voor digitaal spel. Een spel dat je speelt op een computer. Je noemt dit ook
wel een game. Bij een digispel ga je aan de slag met educatieve games. Educatief betekent
dat iets leerzaam is. In educatieve games kun je bijvoorbeeld bouwen, puzzelen en
avonturen beleven. Het ontwikkelen van een game begint met een goed idee. Daarna moet
dit idee worden uitgewerkt. Je gaat aan de slag met je creativiteit. Je brengt de behoeften
en wensen van een opdrachtgever in kaart en bepaalt een geschikt speltype. Je doorloopt
de verschillende stappen die je moet maken voor het ontwikkelen van een idee voor een
game. Uiteindelijk presenteer je jouw idee voor de game.

8.2 Functies binnen de game-industrie

Een spel maak je niet in je eentje. Er zijn meerdere mensen voor nodig. Ieder met zijn eigen
functie. Dit is je taak die je moet doen binnen een bedrijf. Je kunt je bezighouden met het
tekenen en ontwerpen in 2D en 3D. Deze functie wordt game artist genoemd. Je richt je
dan vooral op het ontwerp van de game. Het is belangrijk dat je voor deze functie creatief
bent. Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën en oplossingen. Je zorgt ervoor dat
de karakters en de spelomgeving er fantastisch uit komen te zien. Je bent vooral bezig
met de stijl, de vormen en de kleuren. De basis ligt in tekenen, zowel met de hand als
digitaal. Samenwerken met andere artists en programmeurs is belangrijk om tot een goed
product te komen. De werkdruk is vaak hoog, dus je moet wel tegen wat spanning kunnen.
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Naast de game artist heb je de mensen die zich bezighouden met het programmeren van
games. Dat noem je gamedeveloper Je houdt je dan bezig met het schrijven van het spel
in een computertaal. Bij dat schrijven komt veel kijken. Het idee voor een game moet
technisch haalbaar zijn. En je moet als speler van de techniek in het spel vooral niets
merken. Voor het programmeren moet je geduld hebben. Het is daarnaast belangrijk dat
je goed bent in wiskunde. Je moet tot slot kunnen samenwerken met de game artist en
eventueel andere programmeurs.

8.3 Gamevormen

Er zijn veel soorten games. Games worden meestal aangeduid in genres. Dit is het thema
van een game. Je ziet hieronder een overzicht van verschillende soorten games.

ACTIEGAMES
In actiegames heb je virtuele uitdagingen. In het spel gaat alles vaak in een snel tempo.
Vaardigheden zoals hand-oogcoördinatie en je reactievermogen zijn belangrijk. Actiegames
bestaan uit verschillende genres. Zoals schietgames, vechtspellen en platformgames.
Een voorbeeld van een actie game is Infinity Blade.

ADVENTURE GAMES
Je bestuurt in adventure games vaak personages. Je moet puzzels, raadsels en problemen
oplossen. Je bezoekt virtuele omgevingen en moet vaak op zoek naar informatie en
objecten. Denk aan The Walking Dead of Monkey Island.

ACTIE-ADVENTURE GAMES
Een combinatie van actie en het oplossen van puzzels. Je hebt vaak verschillende delen
in het spel. Bijvoorbeeld The Legend of Zelda en Tomb Raider.
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ARCADE GAMES
Dit zijn vaak actiegames of classicgames die vroeger op een speelautomaat werden
gespeeld, maar nu ook vaak naar de computer zijn overgebracht. Een voorbeeld is Street
Fighter.

CLASSIC GAMES
Je hebt het hier over bord- of kaartspellen die virtueel zijn geworden. Zoals dammen,
schaken of backgammon.

FIGHTING GAMES
Je gaat virtuele vijanden te lijf met je vuisten. Er zijn vaak verschillende karakters met hun
eigen unieke vechtstijl en eigenschappen. Denk aan spellen als Mortal Kombat en Tekken.

PARTY GAMES
Deze spellen speel je vaak met verschillende mensen. Het gaat om spellen als Party & Co
of Buzz.

PLATFORMGAMES
In deze games moet de hoofdpersoon veel springen, klimmen en objecten verzamelen.
Het personage springt van platform naar platform. Hierdoor ga je van het ene naar het
andere level. Daarom ook de naam. Je kunt denken aan spellen als Super Mario en Rayman.

PUZZELGAMES
Dit zijn vaak eenvoudige spellen waarbij het vooral draait om objecten op de goede plek
te krijgen. Het heeft vaak een eenvoudige vormgeving met veel kleur en geluiden. Denk
bijvoorbeeld aan Tetris en Portal.
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