
Werken met eMindMaps 
 

1. Wil jij ook méér uit je brein halen? 
Einstein heeft eens gezegd dat we maar 10% van de mogelijkheden van onze hersens gebruiken. Één manier 
om beter te doen, is werken met Mind Maps, bedacht werd door Tony Buzan. Mind Maps zijn schema’s 
waarbij de sterke kanten van onze beide hersenhelften worden aangesproken: 
 

-  associëren = verbanden leggen  
- en verbeelding 

 
 Ze bevatten tekst en details (zoals onze rechterhersenhelft het graag heeft) én beeld, kleur en 
overzicht (zodat ook onze linkerhersenhelft geboeid wordt).  

 
2. De Mind Map als instrument  

Een Mind Map is als een muziekinstrument. Wie het heeft leren bespelen, kan er de mooiste dingen mee 
doen. Maar wie er zonder voorbereiding of oefening mee aan de slag gaat, vindt maar moeilijk de juiste toon 
en legt al gauw gefrustreerd het instrument ter zijde.  
Daarom is het goed je eerst te informeren over het waarom en het hoe van Mind Maps vóór je met deze 
software aan de slag gaat. Eerst dus ‘mindmappen’ op papier en dan op computer! 
 
Je vindt heel wat leerrijke filmpjes over dit alles op youtube. Klik met de RM op de link en daarna op ‘hyperlink 
volgen’. Lukt het niet? Kopieer dan de link in je browser. 
 

1.  http://www.youtube.com/watch?v=8ZLCtArhAzE&feature=related 
2. http://www.youtube.com/watch?v=soj4RKksLmg 
3. http://www.youtube.com/watch?v=twbHCOQkspY 
4. http://www.youtube.com/watch?v=gMRbUjgNz6g 
5. Begin het volgende filmpje op 1min 56 sec (daarvoor wordt uitgelegd hoe het programma moet 

installeren)  http://www.youtube.com/watch?v=Ka3OzFMPDr4 
6. http://www.youtube.com/watch?v=qkyePZh6W84 

 
Het programma is gratis, maar moet op je computer geïnstalleerd worden. Vraag hiervoor toelating aan je 

ouders.  

 

3. Software downloaden en installeren 

Je kan heel gemakkelijk een Mind Map maken met de computer. Dit kan door middel van een heel 

gebruiksvriendelijk programma dat je gratis van het internet kan downloaden: e-Mind Maps. Het enige nadeel 

is wel dat dit een Engelstalig programma is. Daarom leer je de basishandelingen in de computerles. Ga zelf op 

zoektocht om alle mogelijkheden te ontdekken.  

Downloaden en installeren van e-Mind Maps:  

• surf naar http://www.leerhof.be 

• klik op ‘centrum voor levenslang leren’ (EDU), 

• klik op   

• kies zelf of je het programma eerst wilt opslaan op je pc om het nadien eens te installeren, of klik op 

openen indien je het programma onmiddellijk wenst te  installeren op je pc.  

• tenslotte zal ‘WinZip’ geopend worden. Dubbelklik nu op ‘install e-Mind Maps’ en volg de verder 

richtlijnen. 
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4.  Voorbeelden van een mindmaps:  zonder  en met computerprogramma. 

 

 
 

 


