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Inleiding 
Hoe kan ik datgene wat ik lees beter onthouden? Hoe kan ik het beste leren? Zijn er manieren om de 

informatie in mijn colleges beter te onthouden? Hoe kan ik in vergaderingen beter notuleren? Hoe kan ik 

mezelf beter voorbereiden op gesprekken?

Deze en vele andere vragen heb ik de afgelopen jaren gekregen van deelnemers aan mijn trainingen en 

seminars. En, eerlijk is eerlijk, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Toch vind ik dat er één techniek is, die 

simpel en leuk is om te doen én die mij heeft geholpen om makkelijker informatie te verwerken: Mindmappen!

In dit e-book leg ik je uit hoe je mindmappen toepast. Je mag dit e-book onbeperkt doorsturen naar vrienden 

of bekenden als je wilt. Ik hoop dat je na het lezen van dit e-book er daadwerkelijk mee aan de slag gaat en 

zelf ook de voordelen ontdekt van Mindmappen. 
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De komende tijd zal ik nog meer informatie online zetten om jou te helpen je brein te stimuleren. Veel 

informatie over de werking van het brein, diverse video's, literatuur en nog veel meer. En dat geheel GRATIS!

Kom  dus regelmatig terug naar mijn website, die je kunt bereiken via: http://www.svenveenstra.com of 

http://www.trainyourbrain.tv/blog. Nodig vrienden en vriendinnen uit om hetzelfde te doen. En wil je meer 

weten over mindmappen of andere breintechnieken na het lezen van dit e-book? Kijk dan bij de Online Train 

Your Brain Thuisstudie. 

Wat zijn de kosten voor zo’n e-book? 

Dit e-book wordt je GRATIS aangeboden door svenveenstra.com. Normaal betaal je voor een 

e-book ongeveer 17 Euro. Het materiaal uit dit e-book wordt door anderen aangeboden voor meer dan 

€300,- EURO.  Het toepassen van Mindmappen kan je werk- studietijd een stuk aangenamer maken en 

daarom vind ik dat JIJ dit moet weten.   
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Wat is het doel van dit e-book?

Om je kennis te laten maken met Mindmappen en alle voordelen die je zult ervaren bij 

het toepassen van deze krachtige breintechniek.  

Wat kun je verwachten? 

Je zult leren wat Mindmappen is en wat de regels zijn om een goede Mindmap te 

maken. Je zult het direct kunnen toepassen voor je studie of werk. Ik wens je veel lees en leerplezier!   

Veel succes en geluk,  

www.svenveenstra.com
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(Afbeeldingen hoofdstuk 1 - www.natuurinformatie.nl)

Hoofdstuk 1 – De kracht van je brein

De afgelopen 25 jaar hebben wetenschappers al heel veel onderzoek gedaan naar het brein. We komen dan 

ook steeds meer te weten over de functies van ons brein. Toch geven dezelfde onderzoekers aan dat ze nog 

maar 10% of zelf minder weten over het brein. Hoe kan dit toch? Laten we het brein eens nader bezien en wat  

‘weetjes’op een rijtje zetten. 

Ons brein weegt ongeveer 1350 gram en is een roze/grijsachtige brei die er een beetje uitziet als een 

bloemkool. Je brein is opgebouwd uit een aantal onderdelen en bevat miljarden neuronen ofwel 

hersencellen. Je brein bestaat voor ongeveer 80% uit water. 
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Je brein neemt 20% van je totale lichaamsenergie in beslag. Je hersenen zorgen ervoor dat je kunt lopen, 

praten, voelen, denken, slapen en vele andere activiteiten kunt uitvoeren waar je bewust niet over na hoeft te 

denken. Zonder die "bloemkool" tussen je schedel zou je hier nu niet achter de computer zitten. Je brein is tot 

veel meer in staat dan dat je nu laat zien. Je bent uitgerust met een supercomputer tussen je oren. Wees dus 

zuinig op je brein!  

Hoe werken onze hersenen?

Hieronder staat een stukje theorie over onze hersenen. Er zijn veel boeken geschreven over de werking van 

onze hersenen. Wil je meer weten over dit onderwerp dan raad ik je aan om hier zelf meer onderzoek naar te 

doen. Zoek eens op Google video op het onderwerp ‘hersenen’ of ‘brein’ en je zult veel video’s vinden over 

de werking van het brein.

Iedereen wordt geboren met een brein! Er zijn echter maar weinig mensen die weten wat er in hun eigen 

brein gebeurt. Een beetje kennis over het brein kan geen kwaad, toch? 
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De kleine hersenen 

De kleine hersenen zijn evolutionair gezien het oudste deel en wordt ook wel de reptielen brein of hersenstam 

genoemd. 

De hersenstam vormt de verbinding tussen de grote hersenen en het ruggenmerg. 

Je hersenstam voert o.a. de volgende taken uit: 

het reguleren van de slaap- en waakcyclus, het controleren van de pupilgrootte, het 

sturen van meer reflexmatige lichaamsbewegingen, het voelen van zwaartekracht en 

beweging, huilen,  plassen, proeven, kauwen en slikken, vormen van speeksel, overgeven, reguleren van 

spijsvertering en hongergevoelens, ademhalen en het sturen van de bloedsomloop. 

De kleine hersenen liggen net achter de grote hersenen. De kleine hersenen zijn ook verantwoordelijk voor de 

coördinatie van bewegingen en houding. 
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De grote hersenen

Het meest opvallend zijn de grote hersenen. Deze bestaan uit 2 hersenhelften, die elk 

nog eens onderverdeeld kunnen worden in 4 kwabben. Deze vier kwabben zijn: de 

voorhoofdskwab, de wandbeenkwab, de achterhoofdskwab en de slaapkwab. 

Elke hersenhelft zorgt voor één kant van ons lichaam. De rechter hersenhelft stuurt de 

linkerkant van het lichaam aan en de linker hersenhelft de rechterkant. 

Het oppervlak van de hersenen bestaat uit groeven en plooien, waardoor de hersenen er geplooid uitzien. Dit  

komt omdat  de grote hersenen sneller groeide dan onze schedel. (20% groei grote hersenen tegen 16% groei 

van de schedel.) Ongeveer 80% van de volume van ons brein wordt in beslag genomen door de grote 

hersenen. De grote hersenen worden ook wel de NEO CORTEX genoemd. Dit is het jongste gedeelte van de 

hersenen en heeft zich in de afgelopen 300.000 jaar sterk ontwikkelt. De twee hersenhelften zijn met elkaar 

verbonden door een zenuwbalk. Dit wordt ook wel het corpus callosum genoemd. Bij vrouwen is deze 

trouwens dikker dan bij mannen.
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Neuronen

In je hersenen zitten zo’n 100 tot 125 miljard zenuwcellen, oftewel neuronen. Neuronen hebben grotendeels 

dezelfde onderdelen als normale cellen, maar bepaalde chemische 

eigenschappen en een paar uitsteeksels geven hun de mogelijkheid om elektrische 

signalen over flinke afstanden door te geven. Die afstand kan enkele meters zijn, wat 

toch behoorlijk veel is voor zo’n klein celletje dat je niet eens kunt zien. 

Het lange gedeelte van een neuron noemen we een axon. Het gedeelte wat er een beetje uitziet als een 

boom noemen we dentrieten. Je vindt neuronen overal in je lichaam. Natuurlijk vooral in je hersenen en je 

ruggenmerg, maar ook door de rest van je lichaam. 

Je brein communiceert op deze wijze continu met de verschillende organen. Er kunnen meer dan 35 duizend 

neuronen in een kop van de speld. Dus als je neuronen zo groot zouden zijn als een zandkorrel, dan had je 

een aantal vrachtwagens nodig om je neuronen mee te kunnen nemen.
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Een aantal feiten op een rij:

• Wetenschappers beweren dat we maar 10% van onze hersencapaciteit gebruiken.

• Ons brein bestaat uit miljarden neuronen oftewel hersencellen.

• Het aantal verbindingen dat onze neuronen  met elkaar kan maken is een 1 met 10,5 miljoen kilometer 

getypte nullen.  

• De hersenen functioneren beter in een ontspannen staat

• Onze hersenen zijn gefocust op nieuwe prikkels en primair toegespitst op overleven.

• Onze hersenen maken sneller verbindingen en associaties dan de snelste computer op aarde.

Laten we nu eerst eens de twee hersenhelften gaan verkennen...
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Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)
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Hoofdstuk 2 – Links denken

Hoe maak jij samenvattingen? Schrijf je de kernpunten op een aantal bladzijden en probeer je dan een 

structuur in de tekst te krijgen? Kun jij de docent makkelijk bijhouden tijdens colleges? Heb jij makkelijk 

overzicht in het materiaal dat je moet leren?

Vanaf de middelbare school leren we hoe we samenvattingen maken. We lezen het studiemateriaal en 

schrijven sleutelwoorden of zinnen lineair op een bladzijde. Het liefst in een bepaalde volgorde met rijtjes en 

opsommingen, zodat er voor onszelf een bepaalde logica in zit. 
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Vanaf hier proberen we het studiemateriaal in ons hoofd te “stampen”, in de hoop dat we het op een 

tentamen weer naar boven kunnen halen. Voor sommige werkt deze methode uitstekend en voor andere 

totaal niet.

In het voorgaande hoofdstuk heb je geleerd over het brein. Wetenschappers hebben de hersenen kunnen 

indelen in een aantal gebieden. Wellicht heb je wel eens iemand horen zeggen: ,,je linker en rechter 

hemisfeer.’’ (oftewel je linker en rechter hersenhelft)

De Amerikaan Roger Sperry heeft in 1981 een Nobelprijs gewonnen voor zijn onderzoek 

naar de linker en rechter hersenhelft. Hij onderzocht de specifieke taken van beide 

hersenhelften. Hij kon aangeven welke hersenactiviteiten meer voorkwamen in de linker 

of rechterhersenhelft. Hij gaf echter toen al aan dat we dit niet te zwart/wit moeten zien. 

Alle processen vinden plaats door de hele hersenen heen. Wel zijn er processen die dominanter in de ene helft 

aanwezig zijn dan de ander. In dit hoofdstuk les ga ik je iets meer vertellen over de linker hersenhelft. 
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De manier waarop de meesten van ons hebben leren werken, zoals ik hierboven heb beschreven, activeert 

meer gebieden in de linker dan in de rechter hersenhelft.

Vaak wordt er gezegd dan we maar 1% van ons brein gebruiken! Zou het dan niet handig zijn om een manier 

te vinden waarmee je ook delen van je rechterhersenhelft er meer bij betrekt?

Hoe meer delen je van je hersenen betrekt bij een activiteit hoe groter de kans dat je het onthoudt. Sterker 

nog:  we benutten onze hersenen dan veel beter en wel met een factor 10!

Door aan de slag te gaan met Mindmappen ben je al aardig op weg. Welke functies van je denkwijze en 

handelen activeren voornamelijk de gebieden in je linkerhersenen?  
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Primair is onze linkerhersenhelft gericht op;

• 	
 Logica

• 	
 Rekenen

• 	
 Wiskunde

• 	
 Volgorde

• 	
 Onderdelen

• 	
 Taal

• 	
 Opsommingen (rijtjes)

• 	
 Structuur (zekerheid)

• 	
 Rationeel

• 	
 Analyse
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Herken je een aantal van de bovenstaande activiteiten? 

Ik denk van wel. We gebruiken heel veel van deze vaardigheden in het dagelijks leven en niet alleen bij het 

leren.  We zijn denkers! (Denk daar maar eens over na!)

Vanaf onze jeugd leren we simpele taken uit te voeren die het 

linker gebied van onze hersenen meer stimuleert. De kunst is nu 

juist om een combinatie te maken tussen beide hersenhelften. 

Hoe meer je in balans bent met beide hersenhelften, des te 

makkelijker het leren je vergaat. 

Je gaat zo leren hoe je ook je rechterhersenhelft kunt stimuleren, 

maar nu eerst een aantal oefeningen voor de linkerkant. 
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(Breinkrakers! Met dank aan een puzzel website. )

############DOE DE OEFENINGEN############

OEFENING 1 – Uitverkoop

De familie Winter wil drie stoelen (gelijk geprijsd), een tafeltje en een spiegel kopen. Omdat ze in de 

aanbieding zijn, lijkt een lang gekoesterde wens in vervulling te gaan. Helaas, hun saldo is niet toereikend. Wel 

kunnen ze vier van de vijf artikelen kopen. Dan betalen ze, afhankelijk van hun keuze, 1264 euro, 1364 euro of 

1800 euro. Hoeveel euro kosten de vijf artikelen samen?  

OEFENING 2 - Uit de bocht vliegen

Een piloot vliegt met zijn jachtvliegtuig met een snelheid van 600 m/s (dat is ongeveer 2000 km per uur en bijna 

twee keer de geluidssnelheid). Omdat er een vijandelijk vliegtuig op hem afstormt wil de piloot snel 90 graden 

van koers veranderen (in dit geval een bocht naar rechts). Waarom kan de piloot geen bocht in de vorm een 

kwart cirkel met een straal van kleiner dan 3 km maken?   
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OEFENING 3 – Klussen

Een klusjesman komt een badkamer renoveren. Er komt een mooi verlaagd plafonnetje met inbouwspotjes, 

een nieuwe douchebak en witte betegeling. De klusjesman moet hiervoor eerst enkele waterleidingen 

verleggen. De koud waterleiding van de douche wil hij aansluiten op de hoofdleiding maar tot zijn schrik heeft 

hij geen koppelstukken van 15 mm meer over. Hij krijgt opeens een ingeving, de koppelstukken van de 

verwarmingsbuizen zijn ook 15 mm, die moeten dus precies passen. Scheelt dat mooi even een ritje naar de 

bouwmarkt denkt hij. 

Hij zet het verwarmingsbuiskoppelstuk er tussen en jawel hoor het past perfect. Voordat hij het plafond (dat 

onder de waterleidingen komt te liggen) er in zet, test hij uiteraard de koppeling. 

Geen druppel lekkage. Plafond er in, en klaar is kees. Alles werkt perfect en de badkamer ziet er een stuk 

beter uit zo. 

Of toch niet? Wat heeft de klusjesman fout gedaan en waarom? Is de motor gestart van je linkerkant? 
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############EINDE OEFENINGEN############

Heb je de oefeningen gedaan? Wat vond je ervan? Makkelijk of moeilijk? 

Nu heb ik de volgende vraag bonusvraag aan je; welk hersenhelft leer je meer te gebruiken vanaf 

middelbare school? Links of rechts?  ANTWOORD: __________________

Het antwoord is links. We worden meer getraind in het links denken.  
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OPLOSSINGEN OEFENINGEN

Antwoorden oefeningen hoofdstuk 2: 

Antwoord oefening 1 = 2007 euro  

Noem de prijzen a, b en c (voor de stoelen; dus a = b = c), d en e (voor tafeltje en spiegel). Stel dat we elke mogelijke combinatie van vier uit vijf zouden kopen. Dan 

hebben we ieder artikel vier maal. Na enig proberen blijkt dat slechts mogelijk is: a + b + c + d = 1264 a + b + c + e = 1364 a + b + d + e = 1800 a + c + d + e = 1800 b + 

c + d + e = 1800. Als we dit optellen: 4 x (a + b + c + d + e) = 8028, zodat de totaalprijs is 2007 euro. Opmerking: er zijn nog andere verdelingen mogelijk (in principe), 

maar die leiden tot een totaalbedrag dat lager ligt dan 1800 euro. En dat klopt niet met de gegevens.  

Antwoord oefening 2

De piloot kan zo'n bocht niet maken omdat anders de kracht op zijn lichaam te groot wordt, waardoor al het bloed uit zijn hoofd naar zijn benen wordt geduwd. Hij 

kan hier bewusteloos door raken.  

Antwoord oefening 3 

De fout van de klusjesman is dat hij een koppelstuk van de een verwarmingsbuis gebruikt, die is van staal (=ijzer + koolstof). Het juiste koppelstuk voor waterleidingen 

(die meestal van koper zijn) is van messing.  Omdat oxidatie van ijzer een lagere redox potentiaal heeft dan de oxidatie van koper, is het koppelstuk van de 

verwarmingsbuis een opofferingsmateriaal. Omdat het koppelstuk in contact staat met de koperen leiding gaat eerst het koppelstuk roesten en daarna pas de 

leiding. 

Als gevolg daarvan zou het koppelstuk kunnen doorroesten kan een verstopping ontstaan omdat er zich heel veel roest ophoopt precies in het koppelstuk. (De 

laatste situatie heeft zich inderdaad voorgedaan).  
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Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)
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Hoofdstuk 3 – Rechts denken

Wat is rechts denken? Waarom is het belangrijk om het rechts denken te stimuleren? Bij welke taken gebruik je 

de rechter kant van je brein? Welke voordelen levert rechts denken op? Denk jij dat je een links denker of een 

rechts denker bent?

Laten we nu eens kijken hoe we je rechterhersenhelft kunnen stimuleren zodat we effectiever gaan leren. 

Zoals we in de voorgaande hoofdstuk hebben geleerd over de functies van je linkerhersenhelft, zal ik je hier 

meer vertellen over de functies van je rechterhersenhelft. 

Hoewel wij in onze westerse maatschappij meer worden getraind om onze linkerkant meer te benutten, 

worden de mensen in het oosten meer getraind in het rechts denken. 

Laten we eerst eens even kijken welke functies het rechts denken heeft... 
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Primair is onze rechterhersenhelft gericht op;

• Creativiteit

• Ruimtelijk inzicht

• Kleuren

• Verbanden

• Muziek

• Intuïtie

• Ritme

• Beelden

• Dagdromen

• Dimensies
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In onze maatschappij is over het algemeen de rechterhersenhelft onderontwikkeld. In de Aziatisch landen is 

het gebruikelijk om veel meer met beelden te werken. 

Denk maar eens aan het Chinese schrift, dit zijn allemaal tekens. Het werken met tekens of beelden activeert 

meer gebieden in je rechterhersenhelft. Voor ons is het dus verstandig onze rechterhersenhelft extra te trainen. 

Hieronder staan een aantal simpele oefeningen om alvast aan de slag te gaan.   
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############DOE DE OEFENINGEN############

OEFENING 1 – alternatieve toepassingen 

Noteer in de komende twee minuten in een schrift zoveel mogelijk toepassingen van een paperclip. Laat je 

fantasie de vrije loop. 

Na twee minuten tel je al je oplossingen bij elkaar op en deel je deze door twee. Zo heb je het aantal 

bedachte toepassingen per minuut. Doe deze oefening ook met andere onderwerpen. Probeer elke keer 

weer meer toepassingen per minuut te bedenken. Je stimuleert zo je creativiteit.  

OEFENING 2 – dagdromen  

Neem vijf minuten de tijd om ergens rustig te gaan liggen. Kies een plek uit waar je niet gestoord kan worden. 

Kies een onderwerp en ga nu 5 minuten dagdromen. 

Welke vakantiebestemming zou je nog naar toe willen gaan? Hoe zou het daar zijn? Maak je beelden zo 

specifiek en duidelijk mogelijk. Veel plezier met deze oefening! (Kom als je klaar bent wel weer terug om dit e-

book te lezen!)  
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OEFENING 3 – verbanden leggen 

Neem voor deze oefening drie minuten de tijd. Kijk rond in de omgeving en ga voorwerpen met elkaar in 

verband brengen. Stel jezelf de volgende vragen; wat heeft voorwerp A te maken met voorwerp B? En wat 

nog meer?   

Met andere woorden; welke associatie kun je maken tussen de stoel waarop je zit en het gordijn? Nee dit is 

geen oefening om je straks voor gek te laten verklaren. 

Door bezig te zijn met het zoeken naar verbanden stimuleren we je rechterhersenhelft.  

PS leuk om te doen als je in de trein zit bijvoorbeeld. Daar heb je vaak toch niets te doen. Kun je mooi je 

rechterhersenhelft trainen. 

############EINDE OEFENINGEN############
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Heb je de oefeningen gedaan? Vond je het makkelijk of moeilijk? Welke van de oefeningen vond je 

makkelijker? Links of rechts?

Als je links makkelijker vond dan moet je rechts wat extra aandacht geven door te oefenen. Andersom geldt 

dat natuurlijk ook. Je brein kun je vergelijken met een spier. USE IT OR LOSE IT. 

Blijf beide hersenhelften trainen! Hoe meer beide hersenhelften met elkaar in balans zijn hoe meer resultaten je 

zult boeken. Je zult dan beter onthouden, nog creatiever zijn en meer taken kunnen afwisselen. 

Edukinesiologie is speciaal ontwikkeld om leerproblemen te overwinnen. Het is een methode die beide 

hersenhelften activeert beter samen te werken. In de wandelgangen ook wel "braingym" genoemd. In de 

Online Train Your Brain Thuisstudie krijg je ook oefeningen om je hersenhelften te stimuleren (nog) meer met 

elkaar samen te laten werken. (Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over de online thuisstudie)
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Je kunt beide hersenhelften ook meer in balans brengen door naar speciale tonen te luisteren. Deze tonen 

worden Binaural Beats genoemd. Hiervoor hoef je dus geen ‘mindgames’ te spelen. Je gaat ergens rustig 

zitten en je luistert 20 minuten naar speciale ‘tonen’ die ervoor zorgen dat beide hersenhelften hetzelfde ‘lied’ 

gaan zingen. Met andere woorden; ze komen meer met elkaar in balans.

Zelf gebruik ik al jaren deze unieke breintechniek en ik heb hier al heel 

veel voordelen van ervaren. Door het luisteren van 10 tot 20 minuten 

per dag kun je heel makkelijk je concentratie en leervermogen 

verbeteren. 

Wil jij ook je beide hersenhelften optimaliseren door het luisteren naar 

Binaural Beats? Bezoek dan voor meer informatie deze website: 

http://www.breinoptimalisatie.nl/
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Stimuleer je rechts denken bijvoorbeeld door het maken van simpele tekeningen. Door het aanleren van 

simpele basis vormen kun je al mooie tekenen maken. Het tekenen zorgt ervoor dat je rechterhersenhelft 

wordt gestimuleerd. 

Als je tekent maak je vaak al een compositie in gedachten. Hierdoor 

train je visualisatie technieken en dat is weer goed voor het proces 

van het onthouden. Je hoeft geen Picasso werken te gaan maken, 

geef gewoon je eigen invulling aan je tekening.   
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Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)
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Hoofdstuk 4 – Mindmaps maken.

We gaan nu beginnen met mindmappen. In de eerste hoofdstukken heb je geleerd hoe onze hersenen 

werken. Je hebt ook geleerd wat links en rechts denken betekent. Nogmaals het is niet zo zwart-wit als je zou 

denken. 

Als je aan het rekenen bent is het niet zo dat er alleen in je linkerhersenhelft activiteit kan worden 

waargenomen, maar wel meer dan in de rechter. We hebben nog veel te ontdekken over onze hersenen in 

de komende jaren. 
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Tony Buzan was ook nieuwsgierig naar de werking van onze hersenen en hoe we het beste informatie kunnen 

verwerken. Hij begon zelf te zoeken in bibliotheken naar boeken die een uitleg konden geven over hoe we 

het beste konden leren. Hij vond heel veel boeken en manuscripten over de 

hersenen, maar dit waren voornamelijk wetenschappelijke documenten.   

Hij besloot zelf onderzoek te doen naar hoe we het beste kunnen leren en 

informatie kunnen opslaan. Veel van de onderzoeken waren gericht op de 

functies van de hersenen en hoe het brein informatie verwerkt. Hij besloot deze, 

samen met de huidige kennis over de hersenen, te combineren in een aantal 

simpele leertechnieken. 

De technieken van het in kaart brengen van je gedachten, heeft hij mindmappen genoemd. Op zich is 

mindmappen niet nieuw. We zijn visueel ingestelde wezens en we gebruiken soortgelijke technieken al heel 

lang. Tony Buzan heeft er een naam aan gegeven en het simpel omschreven. Over de gehele wereld wordt 

Mindmappen nu toegepast. Mindmaps®, Mindmappen® is een trademark van Tony Buzan. 
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Mindmappen, wat is dat? 

Mindmappen modelleert de natuurlijke functie van onze hersenen om te leren. Met andere woorden: 

Mindmappen sluit aan bij onze natuurlijke wijze van leren. Associatie is de manier waarop je hersenen werken. 

Door te gaan Mindmappen ga je associëren en daarmee word je 

brein gestimuleerd op een natuurlijke manier. Mindmappen is dus 

een breinmap; een kaart van je eigen brein. In plaats van je studie 

boek samen te vatten op 15 verschillende pagina’s, werk je het 

studieboek nu uit op één A4 of A3. 

In één oogopslag overzie je alles en kun je gemakkelijk verbanden 

leggen tussen de hoofdstukken. Je kunt over alles een Mindmap 

maken en hoe meer je er maakt hoe makkelijker het wordt.
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Mindmappen is zo simpel, maar het positieve effect op 
het leervermogen wordt vaak onderschat!    

Mindmappen, hoe doe je dat? 

Er zijn een aantal “regels” waaraan een mindmap moet voldoen. Het zijn geen vaststaande regels maar ze 

helpen je op weg om een mindmap te maken. Door het volgen van deze regels haal je het maximale uit het 

mindmappen en dus uit je brein. Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe je zelf een Mindmap kunt 

maken. 

Mijn advies: ga direct aan de slag met mindmappen en merk op welke voordelen mindmappen jou gaat 

brengen.   

 

E-book Mindmappen | Door Sven Veenstra

Mindmappen® is een trademark van Tony Buzan.

___________________________________________________________
Een product van Sven Veenstra

www.svenveenstra.com | www.onlinemindmapping.com |www.dynamischlezen.nl
                                                                       2008 Copyrights © svenveenstra.com | Godfried van Seystlaan 43C - 3703 BR Zeist                                                       Pagina 36



Regel 1#     Leg een A4 of A3 formaat papier ‘landscape’.

Als we beginnen leggen we een A4 landscape op de tafel neer. Hierdoor kun je de Mindmap beter laten 

uitkomen. Wanneer je het papier landscape legt zul je merken dat je meer ruimte krijgt om je mindmap te 

maken.

 

In het begin zul je misschien nog wat stoeien met de ruimte die je nodig hebt. Hoe meer mindmaps je maakt, 

hoe sneller je leert in te schatten hoeveel ruimte je nodig hebt. In de trainingen geef ik ook altijd aan om 

minstens 50 Mindmaps te maken, zodat je daarna je eigen stijl hebt ontwikkeld en de ruimte van het papier 

beter benut.
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Regel 2#   Begin met een tekening of symbool in het midden. 

Pak eens een lege bladzijde en stel jezelf dan eens een appel voor op de lege ruimte. Waar plaats jij de 

appel? De meeste mensen plaatsen de appel precies in het midden. Dit is nu het werk van je 

rechterhersenhelft. In het midden centreer je het onderwerp waarover je Mindmap gaat. Natuurlijk mag je 

ook een woord in het midden zetten dat je omcirkelt. 

Probeer je Mindmap vanaf nu verder uit te werken met associaties. (sleutelwoorden en plaatjes.)   
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Regel 3#   Ga met de klok mee.

Begin op 1 uur en werk naar 12 uur toe. Zo weet je altijd waar je bent begonnen en waar je eindigt. Je brengt 

zo structuur in je mindmaps. En dat is weer een stimulans voor het links denken! Begin dus bijvoorbeeld met het 

eerste hoofdstuk op 1 uur en je eindigt met het laatste hoofdstuk op 12 uur. Simpel toch? 

Mochten vrienden je Mindmap gaan lezen dan weten ze ook waar ze moeten beginnen. Mocht je het zelf 

niet meer weten dan is deze regel ook handig. ;-)   
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Regel 4#   Teken lijntjes vanaf het midden.

Voordat je een associatie opschrijft, teken eerst een lijn. In het midden dikker dan de buitenste lijnen. Zo krijg je 

een mooie organische mindmap. Ik zie ook wel eens dat mensen mindmaps maken door hoekige lijnen te 

gebruiken. Dat is echter weer het werk van je linker hersenhelft. NIET DOEN DUS! Probeer je mindmap zo 

organische, oftewel natuurlijk mogelijk te maken. Zie als voorbeeld de mindmaps die ik hier gebruik. 

Gebruik vervolgens 1 sleutelwoord of symbool per lijn! 

Het werken van binnen naar buiten en van 

dikker naar dunner symboliseert de werking 

van je brein. Namelijk het associëren! Zo 

stimuleer je het natuurlijke proces van 

associëren en kun je makkelijker informatie 

reproduceren.

 

E-book Mindmappen | Door Sven Veenstra

Mindmappen® is een trademark van Tony Buzan.

___________________________________________________________
Een product van Sven Veenstra

www.svenveenstra.com | www.onlinemindmapping.com |www.dynamischlezen.nl
                                                                       2008 Copyrights © svenveenstra.com | Godfried van Seystlaan 43C - 3703 BR Zeist                                                       Pagina 40



Regel 5#   Gebruik minstens drie verschillende kleuren.

Hierdoor kun je duidelijk verschillen aangeven in de onderwerpen of hoofdstukken. Door het gebruik van 

verschillende kleuren maak je de mindmap een stuk aantrekkelijker voor je brein. Hierdoor zul je de mindmap 

sneller opnemen in je lange termijn geheugen. Geef bijvoorbeeld elke hoofdstuk van je mindmap een aparte 

kleur.
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Regel 6#   maak verbindingen en creëer overzicht

Zorg dat je verbindingen maakt, door middel van pijltjes of lijnen, met zaken die met elkaar te maken hebben. 

Zo zie je in een oogopslag de connectie tussen de onderwerpen of hoofdstukken. Bijvoorbeeld: je kunt 

‘gezond’ linken aan ‘vitaminen’, want vitaminen zijn gezond.
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Regel 7#   Maak je eigen symbolen of tekens.

Het maken van tekens of symbolen gaat je tijd schelen. Zo kun je bijvoorbeeld een symbool bedenken voor 

alle voordelen van een onderwerp. In plaats van het woord ‘voordelen’ op de lijn zet je het symbool neer. 

Hetzelfde doe je ook met ‘nadelen’. Bedenk zelf een aantal symbolen.
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Regel 8#   Neem rustig de tijd om een Mindmap te maken.

Hoe meer tijd je investeert in het maken van mindmaps, hoe 

meer je met het studiemateriaal bezig bent, hoe meer je het 

onthoudt. 

In colleges kun je snel een mindmap maken met bijvoorbeeld 

1 kleur. (Zeker als je docent snel praat ga je niet uitgebreid 

mindmappen.)  

Maar als je gaat studeren voor een tentamen zorg er dan 

voor dat je de tijd neemt om een mindmap te maken. Vooral 

als je veel moet leren is dit belangrijk.

En geloof me, als je dit doet dan zul je letterlijk je mindmap voor je zien tijdens het tentamen. Handig toch?  
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Toepassen van mindmappen in de praktijk

Mindmappen is goed te gebruiken bij het maken van aantekeningen, om informatie te ordenen en te 

onthouden. Je kunt mindmappen eigenlijk overal op toepassen. Ik zou een heel boek kunnen schrijven over 

de toepassingen van mindmappen! 

Ik zal nu een kleine opsomming geven van de verschillende mogelijkheden:

Tijdens je studie:

Een mindmap geeft je structuur en overzicht in het studiemateriaal. Door het maken van een mindmap wordt 

het makkelijker om verbanden te leggen. Ook wordt het onthouden van het studiemateriaal makkelijker als je 

mindmaps maakt.  

Maak een mindmap tijdens colleges en daarna een uitgebreide kopie hiervan thuis. Door dit te doen stimuleer 

je het lange termijn geheugen en is de kans dus groter dat je het onthoud. Handig voor je tentamens!  
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Tijdens je werk: 

Een mindmap kun je goed gebruiken bij het maken van opdrachten of brainstorm sessies. Je kunt een 

mindmap maken van prioriteiten en deze ook met elkaar linken. Je kunt helderheid krijgen in een project of 

juist een project uitwerken met een mindmap. Als zelfstandig ondernemer kun je zelfs je ideeën of 

ondernemersplannen eerst uitwerken in een mindmap. Als trainer kun je een mindmap maken van je 

complete presentatie. Maak gebruik van mindmaps tijdens telefoongesprekken of vergaderingen. Hiermee 

stimuleer jij je creativiteit tijdens het werken.  

In je privé leven:

Door gedachten op papier te zetten, te verduidelijken met plaatjes en kleur is het een uitstekend middel bij 

het communiceren. De zender en ontvanger hebben hetzelfde beeld voor zich wat de communicatie ten 

goede komt. Je kunt je persoonlijke doelen of dromen in een mindmap tekenen en deze ophangen, zodat je 

er vaak naar kunt kijken.
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Voordelen van Mindmappen

Eén van de grootste voordelen van mindmappen is dat je er heel goed verbanden mee in kaart kunt 

brengen. Dit door gebruik te maken van verbindingslijnen en verschillende kleuren.

Het stimuleert zowel je rechter- als je linkerhersenhelft. Hierdoor worden je hersenen volop aan het werk gezet 

en ingeschakeld. Dit zorgt ervoor dat je de informatie beter onthoudt. En wat je onthoudt zijn niet alleen de 

woorden of de termen, de kleuren of plaatjes, maar de mindmap zelf waardoor informatie later goed op te 

halen is. Je onthoudt een plaatje (lees=mindmap) veel beter dan een rij met woorden!

Het maken van een mindmap is leuk waardoor niet alleen de motivatie geprikkeld wordt, maar ook je 

creativiteit. Je wordt uitgedaagd na te denken, dingen op te zoeken, verbanden te leggen. Wat leren een 

stuk leuker en makkelijker maakt.

Een mindmap kun je voor heel veel doeleinden gebruiken!
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Een aantal voordelen op een rij:

Breng structuur in kleine of grote hoeveelheden informatie

Je combineert beide hersenhelften tijdens het Mindmappen

Je maakt leren een stuk leuker en je onthoud meer

Je stimuleert je eigen creativiteit en visueel vermogen

Je krijgt makkelijker en snel een overzicht van de stof

Je kunt makkelijker verbanden maken door onderwerpen aan elkaar te linken

Je bent minder tijd kwijt aan het herhalen van de stof (3 tot maximaal 15 minuten per mindmap)

Je zult de mindmap ‘letterlijk’ voor je zien als je de informatie nodig hebt.

................................................................................(vul deze zelf in!)
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   Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)
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Hoofdstuk 5 – Oefeningen

Hieronder staan een aantal oefeningen om je mindmap skills uit te breiden. 
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OEFENING 1 – Woorden associatie

Maak een mindmap en gebruik alleen sleutelwoorden. Bij deze oefening gaat het om je associaties die je 

maakt met het onderwerp ‘verjaardag’. 
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OEFENING 2 – Associatie met plaatsjes

Maak een mindmap en gebruik alleen plaatjes. Bij deze oefening gaat het om je associaties die je maakt met 

het onderwerp ‘liefde.   
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OEFENING 3 – Je laatste vakantie bestemming

Maak een mindmap van je laatste vakantiebestemming. Neem ook je ervaringen mee in de Mindmap. Breng 

bijvoorbeeld ook in kaart wat je nog weet van het land of gebied waar je bent geweest.   

OEFENING 4 – Maak eigen symbolen en tekens

Maak je eigen symbolen en tekens voor je mindmaps. Schrijf deze symbolen op een A4 papier en houd deze 

bij de hand als je mindmaps gaat maken.  

OEFENING 5 – Maak een Mindmap van deze e-book

Maak een mindmap van deze gehele e-book. Deel alle hoofdstukken in en zoek sleutelwoorden in de tekst 

om mee te werken. Succes!  
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OEFENING 6 – Je dromen, doelstellingen en verlangens.

Maak een mindmap van je dromen, doelstellingen en verlangens. Maak 5 verschillende "takken" voor de 

komende 5 jaar en gebruik dan 1 tak per jaar op je doelstellingen van dat jaar te mappen. Heb je hulp nodig 

bij het stellen van doelen of vind je persoonlijke ontwikkeling belangrijk? 

Bezoek dan mijn website voor GRATIS coaching: http://www.lifecoachingsessies.nl
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Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)
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Hoofdstuk 6 – Voorbeelden
Mindmap 1 - zonder beelden 
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Mindmap 2 - met beelden
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Hoofdstuk 8 – Andere breintechnieken
Wil je echt de kracht van je brein ontwaken, dan kun je Mindmappen het beste combineren met andere 

breintechnieken, zoals bijvoorbeeld snellezen. 

In dit hoofdstuk zal ik kort aangeven wat deze technieken zijn en hoe je hier meer over kunt leren.

Zelf gebruik ik deze technieken al jaren en ze hebben mij echt geholpen. Niet alleen bij mijn studie resultaten, 

maar zeker ook op zakelijk gebied. Ik raad je dan ook aan om je te verdiepen in deze breintechnieken!

Snellezen

Gemiddeld lezen mensen tussen de 200 en 300 woorden per minuut, met begrip van ongeveer 60%. We leren 

lezen op de lagere school en daarna wordt er bijna geen aandacht meer besteed aan het verbeteren van 

deze vaardigheid. Zelf werd ik getest op mijn leessnelheid in de brugklas. Ik kwam toen ongeveer op 127 

w.p.m. Als ik een boek moest lezen dan stelde ik het zoveel mogelijk uit. Ik had echt een hekel aan lezen.
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Totdat ik erachter kwam dat er technieken waren die je leessnelheid en begrip kunnen verbeteren. Sindsdien 

heb ik honderden boeken verslonden EN met plezier.

Snellezen is het efficiënter lezen van de materie, niet perse sneller. Uiteraard ga je door het toepassen van een 

aantal simpele technieken sneller lezen, maar het gaat vooral om het beter verwerken van de gelezen 

informatie, zodat je deze later gemakkelijker terug kunt halen.

Door het toepassen van de technieken die ik leerde, kon ik mijn leessnelheid verhogen naar 1800+ woorden 

per minuut. Met een begrip van 80%! Ja, door sneller te lezen ging mijn begrip juist omhoog. Je kunt je 

voorstellen dat ik zelf ook aardig verbaasd was.

Alle geheimen en technieken die ik de afgelopen jaren heb geleerd, met betrekking tot snellezen, heb ik 

opgenomen in mijn DVD cursus Dynamisch Lezen.

Kijk voor meer informatie op: http://www.dynamischlezen.nl
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Geheugentechnieken

We hebben een briljant geheugen! We hebben alleen nooit geleerd hoe we onze geheugencapaciteit 

moeten aanspreken. Ons brein slaat alles op wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. In hypnose sessies 

kunnen herinneringen naar boven komen waarvan men zich niet bewust was. Gedetailleerde herinneringen 

uit onze jeugd of zelfs eerder. 

Je hebt het vast wel eens gehad: je herinnert je een onbelangrijke detail van jaren geleden en je bent 

verbaasd over het feit dat je dit hebt onthouden. Je brein slaat in principe ALLES op!

Hoe kan het dan dat je af en toe dingen vergeet? 

We hebben nooit geleerd hoe we informatie in het juiste 'lade' moeten stoppen. Met een aantal simpele 

technieken kun jij je geheugen trainen. Probeer vooral je visualisatie te trainen, want je brein houd ervan om te 

werken met prikkelende beelden. 
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Wat is het idee achter geheugentraining? 

Het idee achter deze geheugentraining is de vermogens van je geheugen optimaal te benutten. De leerstof 

bestaat vaak uit een geïsoleerd begrip, dat in één bepaalde vorm wordt aangereikt (meestal als tekst op 

papier of op een beeldscherm). Je geheugen werkt dus met beeld, geluid, geur, smaak, aanraking, ruimtelijk 

inzicht, emotie, taal, structuren en verbanden. 

Door deze capaciteiten van je geheugen optimaal te te gebruiken kun je de stof beter onthouden. 

Geheugentraining is heel simpel om te leren!

Kijk voor meer informatie op: http://www.trainyourbrain.tv/online

Time management

Het is druk. Vandaag heb je een planning gemaakt van de zaken die je MOET doen. We noemen dit ook wel 
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een takenlijst. Aan het einde van de dag kijk je erna en tot je verbazing heb je niet alles gedaan. 'Shit, dan 

maar weer doorschuiven naar morgen' denk je bij jezelf. Morgen is het weer hetzelfde liedje. Het werk stapelt 

zich langzaam op en als dat nog niet genoeg is, legt je baas ook nog eens een ad hoc project op je bureau.

Er zijn heel veel boeken geschreven over het maken van takenlijsten en het stellen van prioriteiten. Veel 

boeken geven je handige tips, maar ze dringen niet echt door tot de kern. Je hebt maar 24 uur in een dag en 

meer kun je hier niet van maken.

De basis van time management

De meeste medewerkers zijn 80% van een tijd bezig met terloopse activiteiten als e-mail, telefoontjes, ad-hoc 

opdrachten en collega's die ongevraagd binnenlopen. time management leert je te focussen op de taken en 

activiteiten die belangrijk zijn. We weten inmiddels dat 20% van onze activiteiten 80% van onze resultaten 

oplevert. 

Met time management leer je je tijd goed te gebruiken en je productiviteit te verhogen.
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Een goede planning helpt om je tijd nuttiger te besteden. In haar meest rudimentaire vorm is time 

management een to do-lijstje met details over de belangrijkheid van je taken en het tijdstip waarop je ze gaat 

uitvoeren.

Zelf werk ik vaak maar halve dagen tot maximaal 3 dagen per week. De rest van de tijd besteed ik aan 

sporten, sauna, lezen, reizen of andere leuke dingen. Door het toepassen van een aantal simpele technieken 

heb ik nu meer vrijheid dan ooit tevoren.

Kijk voor meer informatie op: http://www.trainyourbrain.tv/online
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Bewust leeg voor aantekeningen! (Mindmap?)

 

E-book Mindmappen | Door Sven Veenstra

Mindmappen® is een trademark van Tony Buzan.

___________________________________________________________
Een product van Sven Veenstra

www.svenveenstra.com | www.onlinemindmapping.com |www.dynamischlezen.nl
                                                                       2008 Copyrights © svenveenstra.com | Godfried van Seystlaan 43C - 3703 BR Zeist                                                       Pagina 64



Hoofdstuk 9 – Afsluiting
Zo dit was het dan! Je bent aan het einde gekomen van dit e-book, gefeliciteerd!

Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om met mindmaps te gaan werken. Zelf maak ik (bijna) elke dag mindmaps 

met Imindmap (van Tony Buzan) en Mindmanager (van Mindjet) op mijn Apple MAC. Wil je ook weten hoe je 

deze gebruikt , Google deze namen dan even. 

Ga aan de slag met Mindmaps en als dit e-book waardevol voor je is geweest, stuur deze dan door naar 

iedereen die je kent. Alvast bedankt.

Ga voor extra bonussen en alles over persoonlijke ontwikkeling naar www.svenveenstra.com/members

Veel succes en geluk,  

www.svenveenstra.com
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