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Voorwoord

Het begon allemaal op Twitter.

Ik zei in een tweet dat ik mijn eerste mindmap had gemaakt. Fotootje erbij. Ik
vroeg ook of er nog iemand tips voor me had. De reacties stroomden binnen
en één daarvan was van Ed van Uden. Hij had mijn mindmap gezien en zei
dat ik nog wel een lesje mindmappen kon gebruiken…

De volgende dag kwam hij bij me op bezoek. Met stiften, grote vellen papier.
En met een heel verhaal over mindmappen: Hoe je dat precies moet doen.
Hoe te gek mindmappen is. Waar je het voor kunt gebruiken. En… het was
waar! Na een hele dag mindmappen was ik helemaal overtuigd.

"Met een mindmap zie je precies

waar een goede rap uit bestaat"

Daarna hebben we samen nog veel gemindmapt. We hebben raps in een
mindmap gezet. Daardoor zag je precies waar een goede rap uit bestaat.
Want door de mindmap krijg je je gedachten veel scherper. Superhandig!
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Voor mijn theatershow hebben we ook de mindmap gebruikt. Door te
mindmappen krijg je heel veel goede ideeën. Mindmappen helpt mij om mijn
creativiteit zo goed mogelijk te gebruiken.

Eigenlijk moet iedereen leren mindmappen. Ook jij. Als je gaat mindmappen
haal je pas echt alle power uit je hoofd die erin zit. Dus pak je stiften, papier
en dit boek en ga aan de slag!

Ali B.
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Mindmap…
de Mind-app

Als je nog niet eerder van mindmappen hebt gehoord, is het nu

de hoogste tijd om het uit te leggen. Wat is mindmappen nu

eigenlijk? Wat is een mindmap precies? Waar kun je een

mindmap voor gebruiken en wat maakt een mindmap nou zo

krachtig en super? Ik ga het je in dit hoofdstuk vertellen.

Wat is een mindmap?

Wat is de kracht van een

mindmap?

Waar gebruik je een mindmap

voor?
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Mind-app

Een mindmap is gereedschap, een hulpmiddel. Net als een hamer
gereedschap is voor de timmerman. De koekenpan voor de kok, een schaar
voor de kapper.

Een mindmap is een hulpmiddel bij het denken

De mindmap is gereedschap, een hulpmiddel bij het denken. Op je telefoon,
computer of tablet kun je allerlei leuke, handige apps downloaden die ergens
heel goed in zijn. Bijvoorbeeld een app voor het bewerken van je foto’s, of
een app om met iemand anders te praten.

M
indmap…

deM
ind-app
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De mindmap is eigenlijk ook een app, maar dan

voor je brein, een mind-app dus. Als je de

mindmap, de mind-app, gebruikt, kun je beter

denken.

De kracht van de
mindmap

De mindmap heeft veel voordelen en dat maakt het een krachtig hulpmiddel.
De grootste kracht ontstaat doordat je bij het mindmappen allebei je
hersenhelften gebruikt. Mindmappen is ook krachtig, omdat het gebruikmaakt
van de manier waarop jij van nature denkt.

Ons brein houdt van plaatjes

En een mindmap is eigenlijk één groot plaatje. Ons brein houdt van plaatjes,
dus dat is ook sterk. Ook de vorm van de mindmap is krachtig. Het is een
plaatje van de manier waarop het denken ook in je brein gebeurt. Het heet
niet voor niets een mindmap: een kaart van je brein.

Overzicht en inzicht

De vorm van een mindmap zorgt ervoor dat alle informatie die erin staat een
geheel vormt. Dat noemen we ook wel een big picture. Dat betekent het
grote plaatje. Het zien van het grote plaatje, de mindmap dus, zorgt ervoor
dat je informatie beter onthoudt en ook beter begrijpt. Je ziet namelijk in
één klap hoe alles met elkaar verbonden is en daardoor onthoud je
informatie beter en begrijp je de informatie beter.
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Ordenen, onthouden en
bedenken

Een mindmap is dus een plaatje van het grote geheel, een big picture.
Daarin is ook nog eens alles op een logische manier geordend. Alles heeft
een logische plek in het geheel. De mindmap is dus een prachtige
‘opruimer’. Je kunt een mindmap ook heel goed gebruiken als je informatie
wilt onthouden. De mindmap is een heel goede bewaarplaats voor alles wat
je wilt onthouden. Maar de mindmap is ook heel goed te gebruiken als je
nieuwe dingen wilt bedenken.

Omdat de mindmap je gedachten de vrije ruimte

geeft, kun je je creativiteit kwijt en kom je tot

de mooiste ideeën.

M
indmap…

deM
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Het grote plaatje

Misschien heb je wel eens naar de

Tour de France gekeken. Je ziet

dan ook vaak de beelden vanuit

een helikopter. Je ziet dan in één

keer hoe de wielrenwedstrijd

eruitziet. Dat is een mooi

voorbeeld van een big picture.



Een mindmap voor…
alles!

Mindmappen kun je voor heel veel dingen gebruiken. Bij het leren van je
huiswerk, het voorbereiden van je presentatie. Bij het plannen maken
voor een vakantie. Maar ook bij het scheppen van orde in de chaos. Om
weer overzicht te krijgen dus. Maar ook bij het bedenken van een
toneelstuk of filmpje. Bij het checken van al je bagage voor een
logeerpartij.

Eigenlijk kun je de mindmap voor alles gebruiken wat te maken heeft met
ordenen, onthouden en bedenken. Zoals ik al eerder zei: de mindmap is
echt een fantastische mind-app!
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Gebruik je gereedschap
goed

Als de timmerman zijn hamer niet goed gebruikt, wordt het een
timmerwerkje van niks. Als de kok niet weet hoe hij met de koekenpan om
moet gaan, brandt alles aan. En als de kapper klungelt met zijn schaar, dan kun
je maar beter een andere kapper opzoeken. Zo is het ook met de mindmap.

Als je er niet goed mee omgaat, wordt het

geklungel en levert het niks op. Daarom zijn de

mindmap-regels zo belangrijk. Die moet je echt

leren. Je vindt ze natuurlijk in dit boek.

M
indmap…

deM
ind-app

25



Le
er

mi
nd

ma
pp

en

26



M
indmap…

deM
ind-app

27


	Inhoud
	Inleiding: Hello 12
	Mind-app 21

	De kracht van de mindmap 22
	Overzicht en inzicht 22
	Ordenen, onthouden en bedenken 23
	Een mindmap voor… alles! 24
	Gebruik je gereedschap goed 25

	Hoofdstuk 13: Are you ready? 148
	Index
	V
	Voordelen van een mindmap  22

	W
	Waar gebruik je een mindmap voor  24
	Wat een mindmap}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \lang1043\langfe1043\langnp1043\insrsid7012899  is}{\rtlch\fcs1 \af0 \ltrch\fcs0 \lang1043\langfe1043\langnp1043\insrsid11814068\charrsid11814068   23






