
 

 

Keuze-opdracht: Mind Map 
 

Met een Mind Map kun je alle informatie die je in je hoofd hebt opgeslagen vertalen 

naar een soort schema op papier. Het helpt je om de informatie te ordenen en 

verbanden tussen, bijvoorbeeld, de verschillende begrippen te kunnen maken. Je 

kunt de Mind Map aanvullen met tekeningen zodat het helemaal jouw Mind Map 

wordt.  

De Mind Map is makkelijk om te gebruiken als je een overzicht wil hebben van de 

begrippen om te leren. Door er ook nog voorbeelden bij te vernoemen, bereid je je 

optimaal voor op jouw proefwerk.  

Let op: deze opdracht maak je alleen of in 2-tallen. Jouw houding tijdens deze 

opdracht telt óók mee bij de beoordeling van de Rode Draad.  

 

Benodigdheden: 

- Gekleurde stiften/potloden; 

- Groot papier (voor- en achterkant); 

- Pen; 

- Fantasie; 

- Eventueel het boek/ begrippenlijst/ samenvatting om alle informatie bij de 

hand te hebben. 

 

Do’s 

1) Gebruik gekleurde stiften, kleuren kun je beter onthouden, waardoor de Mind 

Map nog beter blijft hangen. 

2) Maak er tekeningen bij, ook plaatjes kun je vaak beter onthouden, waardoor je 

de informatie ook beter kunt onthouden. 

3) Overleg met elkaar, door samen te overleggen waarom iets wel of niet bij 

elkaar hoort, leer je de stof weer op een andere manier.  

 

Don’ts  

1) Maak er geen rommeltje van, probeer niet met hele zinnen te werken. Werk 

liever met steekwoorden. Dit activeert jouw gedachten.  

2) Neem de tijd om jouw Mind Map te maken. Als je jouw Mind Map goed 

uitwerkt, heb je er alleen maar profijt van als je straks het proefwerk moet 

maken. 

 



  

Stappen: 

1. Begin met een centraal onderwerp: 

Het centraal onderwerp kan bijvoorbeeld het thema zijn of, als je werkt per 

hoofdstuk, de titel van het hoofdstuk. Het centraal onderwerp schrijf je midden 

op het blad. Dit is het onderwerp waar jouw Mind Map om draait. Je kunt hier 

nog een kleine tekening bij maken om het echt jouw Mind Map te maken.  

 

2. Tussenstap (hoef je dus niet per se te doen): 

Je kunt op de achterkant van het blad groepjes van begrippen maken die met 

elkaar te maken hebben. Daarbij kun je ook aangeven welke begrippen 

bijvoorbeeld tegenovergesteld zijn van elkaar. Door alle begrippen op te 

schrijven, heb je een overzicht. Je kunt van de begrippen groepjes maken, 

zodat je makkelijker een Mind Map kunt maken. 

 

3. Verbind takken aan het onderwerp:  

Kies een kleur en teken een tak van het middelste onderwerp af. Schrijf hier 

één woord op dat te maken heeft met het onderwerp. Je kunt vervolgens met 

andere kleuren nog meer takken tekenen. Ook hier schrijf je bij elke tak één 

woord dat te maken heeft met het onderwerp. 

 

4. Maak subtakken aan de grote takken: 

Aan de grote takken die je hebt getekend kun je nu subtakken toevoegen. Hier 

kun je bijvoorbeeld begrippen aan toevoegen. Vervolgens kun je ook 

voorbeelden of tekeningen van begrippen toevoegen.  
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