
	  

Mind	  mapping	  
	  
	  
Wat	  is	  het?	  
Mind	  mapping	  is	  een	  techniek	  om	  gedachten	  en	  denkpatronen	  in	  beeld	  te	  brengen.	  	  
Het	  helpt	  je	  nieuwe	  verbanden	  te	  zien	  en	  op	  andere	  ideeën	  te	  komen.	  Vaak	  start	  je	  	  
van	  vanuit	  een	  bepaald	  onderwerp.	  Door	  vanuit	  een	  onderwerp	  te	  associëren	  en	  deze	  	  
associaties	  daadwerkelijk	  op	  te	  schrijven	  of	  te	  tekenen	  ontstaat	  een	  mindmap.	  Een	  	  
mindmap	  is	  letterlijk	  vertaald	  ‘een	  kaart	  van	  de	  hersenen’.	  Het	  doel	  van	  mindmapping	  	  
is	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  alle	  aspecten	  van	  een	  probleem	  of	  onderwerp	  tezamen	  met	  	  
de	  onderlinge	  relaties	  tussen	  deze	  aspecten.	  Het	  geeft	  inzicht	  in	  de	  mentale	  modellen	  	  
van	  mensen.	  Mindmapping	  is	  een	  vrij	  eenvoudige	  maar	  krachtige	  methode.	  
	  
	  
Wanneer	  kun	  je	  het	  gebruiken?	  
Mind	  mapping	  kun	  je	  toepassen	  als	  individuele	  techniek.	  Je	  legt	  via	  taal	  of	  beelden	  je	  eigen	  
kennis,	  ideeën	  of	  associaties	  vast.	  Mind	  mapping	  is	  ook	  geschikt	  om	  met	  collega’s	  van	  
gedachten	  te	  wisselen	  over	  een	  bepaald	  onderwerp.	  Door	  met	  elkaar	  te	  werken	  aan	  een	  
gezamenlijke	  mindmap	  ontstaat	  een	  proces	  van	  kennis	  delen	  en	  kennis	  creëren.	  Ergens	  samen	  
aan	  werken	  dwingt	  tot	  het	  combineren	  van	  afzonderlijke	  ideeën,	  wat	  weer	  kan	  leiden	  tot	  
nieuwe	  ideeën	  en	  invalshoeken	  voor	  onderwerpen	  en	  vraagstukken.	  Het	  maakt	  tevens	  
inzichtelijk	  welke	  perspectieven	  mensen	  hebben	  op	  het	  onderwerp	  wat	  weer	  kan	  leiden	  tot	  
een	  beter	  begrip	  voor	  verschillende	  meningen	  en	  ideeën.	  
Als	  je	  de	  techniek	  eenmaal	  beheerst	  kun	  je	  hem	  op	  velerlei	  manieren	  en	  in	  verschillende	  
situaties	  	  toepassen.	  Een	  paar	  voorbeelden:	  
	  

-‐ Ter	  kennismaking	  
Wanneer	  het	  belangrijk	  is	  dat	  mensen	  elkaar	  beter	  leren	  kennen	  (bijv.	  aan	  het	  begin	  
van	  een	  intensief	  leertraject)	  kun	  je	  ze	  vragen	  een	  mindmap	  te	  maken	  over	  zichzelf.	  De	  
mindmaps	  kunnen	  bijvoorbeeld	  opgehangen	  worden	  zodat	  iedereen	  er	  langs	  kan	  
lopen	  en	  er	  vragen	  over	  kan	  stellen.	  Of	  ze	  worden	  mondeling	  toegelicht	  door	  de	  
eigenaar.	  

-‐ Complexe	  materie	  overzichtelijk	  maken	  
Het	  maken	  van	  een	  mindmap	  kan	  je	  helpen	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  complexe	  materie.	  
Wanneer	  je	  bijvoorbeeld	  een	  moeilijk	  artikel	  leest	  kan	  het	  de	  moeite	  waard	  zijn	  voor	  
jezelf	  een	  mindmap	  te	  maken	  	  met	  de	  voor	  jou	  belangrijkste	  aspecten.	  De	  mindmap	  
kan	  zo	  duidelijkheid	  scheppen	  en	  houvast	  bieden.	  

-‐ Aantekeningen	  maken	  
De	  mindmap	  kan	  ook	  een	  vorm	  zijn	  waarin	  je	  aantekeningen	  maakt.	  Wanneer	  je	  een	  



	  

lezing	  of	  workshop	  volgt	  over	  een	  bepaald	  onderwerp	  kan	  het	  maken	  van	  een	  
mindmap	  helpen	  om	  belangrijke	  thema’s	  en	  onderlinge	  relaties	  vast	  te	  houden.	  

-‐ Als	  start	  voor	  het	  schrijven	  van	  een	  tekst	  of	  het	  voorbereiden	  van	  een	  presentatie	  
Wanneer	  je	  aan	  het	  begin	  staat	  van	  het	  schrijven	  van	  een	  tekst	  of	  artikel	  of	  het	  
voorbereiden	  van	  een	  presentatie	  zit	  je	  vaak	  met	  de	  vraag	  waar	  en	  hoe	  te	  beginnen.	  
Het	  maken	  van	  een	  mindmap	  kan	  helpen	  om	  je	  gedachten	  en	  ideeën	  te	  ordenen.	  
Wanneer	  je	  alle	  associaties	  in	  de	  mindmap	  hebt	  opgenomen,	  cluster	  en	  prioriteer	  je	  
ze.	  Ze	  krijg	  je	  inzicht	  in	  de	  onderwerpen	  die	  aan	  bod	  moeten	  komen	  in	  de	  tekst.	  De	  
prioritering	  kan	  helpen	  om	  de	  volgorde	  van	  onderwerpen	  te	  bepalen.	  

-‐ Nemen	  van	  een	  beslissing	  
Wanneer	  je	  voor	  het	  moment	  staat	  een	  lastige	  beslissing	  te	  nemen	  wil	  je	  er	  zeker	  van	  
zijn	  dat	  je	  alle	  alternatieven	  hebt	  overdacht	  en	  gewogen.	  Een	  mindmap	  kan	  hierbij	  
behulpzaam	  zijn.	  Neem	  het	  probleem	  als	  onderwerp	  en	  noteer	  alle	  alternatieve	  
oplossingen	  met	  voors-‐	  en	  tegens	  die	  in	  je	  opkomen.	  Dit	  overzicht	  kan	  behulpzaam	  zijn	  
bij	  het	  nemen	  van	  de	  uiteindelijke	  beslissing.	  Wanneer	  je	  niet	  alleen	  voor	  het	  
probleem	  staat	  maar	  samen	  met	  collega’s	  een	  beslissing	  moet	  nemen	  is	  het	  goed	  om	  
gezamenlijk	  een	  mindmap	  te	  maken.	  Dit	  geeft	  een	  beeld	  van	  de	  verschillende	  
perspectieven	  die	  mensen	  hebben,	  hoe	  ze	  het	  vraagstuk	  benaderen	  en	  welke	  
invalshoeken	  gehanteerd	  worden.	  Door	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  naar	  het	  
probleem	  te	  kijken	  kunnen	  nieuwe	  oplossingen	  ontstaan.	  

-‐ Als	  presentatiemateriaal	  
Zoveel	  als	  het	  maken	  van	  een	  mindmap	  jouw	  kan	  helpen	  structuur	  en	  inzicht	  te	  krijgen	  
in	  bepaalde	  materie,	  kan	  het	  deze	  functie	  ook	  vervullen	  voor	  je	  publiek.	  Een	  mindmap	  
is	  in	  die	  zin	  een	  uitstekende	  vervangen	  van	  sheets.	  Je	  biedt	  de	  lezer	  enige	  structuur	  
aan	  in	  de	  materie	  door	  de	  belangrijkste	  associaties	  en	  onderlinge	  relaties	  te	  laten	  zien.	  
Daarnaast	  is	  er	  voldoende	  ruimte	  voor	  eigen	  interpretaties	  en	  ideeën.	  
	  

	  
Hoe	  werkt	  het?	  
Benodigdheden:	  Blanco	  papier,	  flipover-‐vel	  of	  whiteboard	  en	  stiften	  in	  diverse	  kleuren	  
Of	  een	  programma	  om	  mindmaps	  te	  maken	  op	  je	  computer.	  Gratis	  te	  downloaden	  via	  	  
http://cmap.ihmc.us/download/	  
	  

-‐ Stap	  1:	  Startpunt	  kiezen	  
Je	  neemt	  een	  bepaald	  onderwerp	  of	  trefwoord	  als	  startpunt	  voor	  de	  mindmap.	  Teken	  
dit	  onderwerp	  in	  het	  midden	  van	  de	  flap,	  het	  bord	  of	  je	  computerscherm.	  

-‐ Stap	  2:	  Associaties	  noteren	  
Het	  gekozen	  onderwerp	  roept	  associaties	  op.	  Teken	  deze	  rond	  het	  onderwerp.	  Deze	  
associaties	  kunnen	  weer	  andere	  onderwerpen	  oproepen,	  die	  allemaal	  een	  plaats	  
krijgen	  in	  de	  mindmap.	  	  



	  

-‐ Stap	  3:	  Verdieping	  aanbrengen	  
Je	  kunt	  op	  een	  associatie	  dieper	  doorgaan	  door	  de	  vraag	  te	  stellen:	  ‘Waar	  denk	  je	  aan	  
bij	  die	  associatie?’	  Hierdoor	  ontstaan	  vertakkingen	  in	  de	  mindmap.	  	  

-‐ Stap	  4:	  Clusteren	  
Wanneer	  de	  ideeënstroom	  opgedroogd	  is,	  kunnen	  de	  aspecten	  uit	  de	  mindmap	  	  
geclusterd	  worden.	  Verschillende	  onderwerpen	  die	  bij	  elkaar	  horen	  worden	  bij	  elkaar	  
gezet	  en	  eventueel	  genummerd	  en	  geprioriteerd.	  Dit	  kan	  de	  input	  zijn	  voor	  een	  
volgende	  stap	  in	  een	  bespreking,	  leerproces,	  enz	  

	  
	  
Wat	  levert	  het	  op?	  
Een	  mindmap	  levert	  inzicht	  op	  in	  een	  kluwen	  van	  informatie.	  De	  beschikbare	  informatie	  wordt	  
gevisualiseerd	  en	  gesystematiseerd.	  Door	  het	  mindmappen	  gezamenlijk	  te	  doen	  worden	  de	  
informatie	  en	  ideeën	  van	  meerdere	  mensen	  op	  een	  overzichtelijke	  en	  snelle	  manier	  bijeen	  
gebracht.	  
	  
	  
Waar	  vind	  ik	  meer	  informatie?	  
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