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Mind Mapping

bijlage 8

Wat is het?
- Mind Mapping is een handige techniek bij het brainstormen. Een Mind Map is een soort overzicht met in het midden het
centrale thema (bijvoorbeeld: prentenboek).
- Om dat centrale thema heen staan sleutelbegrippen die daarmee sterk samenhangen (bijvoorbeeld: auteur, tekst, illustratie,
illustrator). Die sleutelbegrippen zijn met lijnen verbonden aan het centrale thema.
- Vanuit elk sleutelbegrip (bijvoorbeeld: illustratie) gaan lijnen naar begrippen die weer met het sleutelbegrip beeld te maken
hebben (bijvoorbeeld: techniek, emotie, kleur).
- En vanuit bijvoorbeeld het begrip techniek kunnen weer vertakkingen komen naar de verschillende technieken, enzovoorts.
Voordelen
- Een Mind Map geeft een totaalbeeld en dat zorgt voor overzicht. Bovendien is het duidelijk wat de hoofdzaken en wat de
bijzaken zijn.
- Een Mind Map is oneindig uit te breiden; er kunnen altijd weer nieuwe takken en begrippen bij worden geplaatst.
Elk begrip levert weer associaties op met andere, nieuwe woorden.
Stappenplan
Een Mind Map maken gaat in de volgende stappen:
1. Neem een groot vel blanco papier.
2. Begin met het thema in het midden.
3. Schrijf of teken de eerste dingen die in je opkomen als je aan het centrale begrip denkt. Dat kan van alles zijn: personen,
dingen, onderwerpen, enzovoorts.
4. Trek lijnen vanuit het centrale thema naar die dingen die je hebt opgeschreven of getekend.
5. Gebruik één woord of symbool per lijn.
6. Begin met het maken van vertakkingen op een vast punt en draai met de klok mee.
7. Associeer vervolgens verder met de begrippen die nu op het vel papier staan. Alles wat uit het hoofd op papier komt kan
waardevol zijn, dus probeer niet al te rationeel te zijn en sommige ideeën bij voorbaat te verwerpen.
8. Gebruik tekst, beelden, kleuren, symbolen, stiften, pennen, krijtjes, felle kleuren, enzovoorts.
Na het genereren van ideeën en begrippen, worden de ideeën kritisch bekeken op bruikbaarheid.
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