
…binnen het onderwijs Mindmapping	  
Natuurlijk	  is	  ook	  uw	  onderwijs	  constant	  in	  beweging.	  
En	  ook	  u	  bent	  al9jd	  op	  zoek	  naar	  stappen	  voorwaarts	  met	  uw	  onderwijs.	  
Door	  mindmapping	  een	  vaste	  waarde	  te	  laten	  worden	  kunt	  u	  uw	  onderwijs	  pas	  echt	  verrijken.	  
Ik	  bied	  u	  de	  mogelijkheid	  uw	  team	  te	  scholen	  in	  mindmapping.	  	  
In	  deze	  brochure	  leest	  u	  alle	  voordelen	  van	  mindmapping	  binnen	  het	  onderwijs	  .	  

Wat	  is	  mindmapping?	  
Mindmapping	  is	  een	  visuele	  techniek	  die	  het	  
denken	  versterkt,	  omdat	  het	  –net	  als	  ons	  brein-‐	  
gebaseerd	  is	  op	  ‘verbeelden’	  	  en	  ‘associëren’.	  
Mindmapping	  moet	  beschouwd	  worden	  als	  een	  
stuk	  gereedschap;	  zie	  het	  als	  een	  app	  voor	  het	  
denken.	  	  
	  
Mindmapping	  versterkt	  het	  ordenen,	  het	  
onthouden	  en	  het	  creëren	  van	  ideeën.	  
Mindmapping	  komt	  pas	  echt	  tot	  zijn	  recht	  als	  
het	  op	  de	  juiste	  manier	  wordt	  	  gehanteerd	  .	  De	  
regels	  voor	  het	  mindmappen	  zijn	  daarom	  
cruciaal.	  Voor	  elk	  instrument	  geldt	  dat	  juist	  
gebruik	  voorwaarde	  is	  voor	  op9male	  opbrengst.	  
Zo	  dus	  ook	  bij	  mindmapping.	  

Mindmapping	  toepassen	  
Mindmapping	  leent	  zich	  uitstekend	  voor	  het	  
opnemen	  en	  verwerken	  van	  kennis,	  van	  
informa9e.	  Bovendien	  kan	  –door	  de	  
mindmapstructuur-‐	  informa9e	  gemakkelijk	  
aangevuld	  en	  aangepast	  worden.	  Zo	  groeit	  de	  
opgedane	  kennis	  op	  een	  natuurlijke	  manier.	  
	  
	  
“Mindmapping	  is	  een	  visuele	  techniek	  

die	  het	  denken	  versterkt,	  omdat	  
	  het	  is	  gebaseerd	  op	  	  

verbeelden	  en	  associëren.”	  	  
	  
De	  mindmap	  is	  niet	  alleen	  te	  gebruiken	  voor	  het	  
in	  beeld	  brengen	  van	  bestaande	  informa9e.	  Ook	  
bij	  het	  creëren	  van	  bijvoorbeeld	  een	  werkstuk	  of	  
presenta9e	  is	  mindmapping	  zeer	  geschikt.	  
Mindmapping	  helpt	  ideeën	  en	  gedachten	  op	  een	  
natuurlijke	  manier	  weer	  te	  geven.	  Bovendien	  
worden	  door	  de	  mindmap	  nieuwe	  associa9es	  
opgeroepen.	  Crea9viteit	  krijgt	  alle	  ruimte!	  
	  
De	  visuele	  kracht	  van	  de	  mindmap	  maakt	  het	  
zeer	  geschikt	  om	  informa9e	  in	  de	  klas	  weer	  te	  
geven	  en	  als	  kapstok	  te	  laten	  fungeren.	  

Alle	  leerstof,	  opbrengsten	  etc.	  kan	  hieraan	  
gelinkt	  worden.	  Gaande	  het	  leerproces	  zal	  de	  
mindmap	  uitdijen,	  groeien.	  De	  bouw,	  
construc9e	  van	  een	  goede	  mindmap	  leent	  zich	  
hier	  uitermate	  voor.	  
	  
Mindmapping	  kan	  prima	  ingezet	  worden	  als	  
toets-‐instrument.	  Als	  nulme9ng,	  als	  eindme9ng,	  
maar	  ook	  als	  reten9eme9ng:	  :	  Laat	  de	  leerlingen	  
na	  enige	  weken	  nogmaals	  een	  mindmap	  maken	  
van	  de	  geleerde	  stof.	  Drie	  mindmaps,	  bedoeld	  
als	  mee9nstrument,	  geven	  u,	  maar	  zeker	  ook	  de	  
kinderen,	  een	  fraai	  beeld	  van	  datgene	  wat	  
geleerd	  is.	  
	  
	  
Mindmapping	  versterkt!	  
De	  mindmap	  is	  een	  visueel	  krach9g	  instrument,	  
waardoor	  het	  geheugen	  bij	  leerlingen	  toeneemt,	  
het	  overzicht	  op	  leerstof	  wordt	  versterkt	  en	  
verbanden	  leQerlijk	  worden	  gezien,	  waardoor	  
inzicht	  in	  leerstof	  wordt	  vergroot.	  
	  
Mindmapping	  is	  een	  radiale,	  of	  holis9sche	  
manier	  van	  weergeven	  van	  informa9e.	  Dat	  is	  
heel	  wat	  anders	  dan	  de	  lineaire	  benadering	  die	  
we	  zo	  gewend	  zijn.	  	  
	  
	  



Lineaire	  benadering	  van	  informa9e	  beperkt	  –	  in	  
tegenstelling	  tot	  een	  radiale	  benadering-‐	  het	  
zicht	  op	  het	  grote	  geheel,	  op	  de	  big-‐picture.	  En	  
juist	  dit	  versterkt	  inzicht,	  overzicht	  en	  
oproepen	  van	  nieuwe	  ideeën.	  
	  

“Mindmapping	  helpt	  bij	  	  
invulling-‐geven	  aan	  21ste	  eeuws	  

vaardigheden.”	  
	  	  

Houdt	  21ste	  eeuws	  leren	  u	  bezig,	  dan	  kan	  
mindmapping	  daar	  zeker	  een	  bijdrage	  aan	  
leveren.	  Binnen	  het	  21ste	  eeuws	  leren	  wordt	  
een	  	  omslag	  gemaakt	  van	  kennis-‐overdracht	  
naar	  kennis-‐construc@e.	  De	  mindmap	  is	  het	  
ul9eme	  middel	  om	  gedegen	  kennisconstruc9es	  
met	  elkaar	  te	  bouwen.	  Een	  onmisbare	  
vaardigheid	  voor	  dit	  conceptuele	  9jdperk.	  
Bovendien	  geeU	  een	  dynamische	  
klassenmindmap	  de	  kinderen	  echt	  het	  gevoel	  
van	  eigenaar-‐zijn	  van	  hun	  eigen	  leren.	  Samen	  
werken	  aan	  een	  geheel.	  Verantwoordelijk	  zijn	  
voor	  jouw	  rol	  daarin.	  	  
	  
En	  laten	  we	  vooral	  niet	  vergeten:	  Mindmaps	  
zijn	  mooi	  en	  geven	  plezier	  in	  het	  leren!	  
	  	  

Workshops	  en	  Teamtraining	  
Een	  workshop	  is	  een	  mooie	  gelegenheid	  voor	  een	  nadere	  kennismaking	  met	  mindmapping.	  	  
Als	  u	  er	  voor	  kiest	  om	  mindmapping	  serieus	  in	  te	  zeQen	  binnen	  uw	  onderwijs,	  dan	  is	  een	  gedegen	  
training	  een	  absolute	  voorwaarde.	  	  
Als	  gecer9ficeerd	  mindmap-‐trainer	  met	  ruime	  ervaring	  in	  het	  basisonderwijs,	  kan	  ik	  uw	  workshop	  
of	  teamtraining	  verzorgen.	  
Voor	  meer	  info	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  via:	  www.edvanuden.nl	  !

Ziehier	  alle	  informa@e	  nogmaals,	  maar	  dan	  in	  mindmap-‐vorm:	  


