Bijlage bij “Getting Started Guide” International English Edition

Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles
Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration. Van begin tot
einde zal deze les ongeveer 45‐60 minuten duren.
Als u Inspiration voor het eerst gebruikt en wilt leren terwijl u bezig bent dan is deze beginnersles
voor u. We leveren u de informatie in korte, behapbare stukken aan zodat het makkelijk is om de
basis van het programma snel te leren kennen. Voor u het weet, gebruikt u Inspiration voor het
verwerken van uw eigen ideeën.
Inspiration werkt op ongeveer dezelfde manier als de meeste MAC OS en Windows programma’s. Zo
gebruikt u de muis voor het slepen van objecten en het selecteren van tekst. U zult klikken en
dubbelklikken en het toetsenbord gebruiken voor de invoer van informatie.
Deze beginnersles is afgestemd op computers die gebruik maken van Windows. Als u MAC OS
gebruikt zult u echter merken dat de verschillen minimaal zijn. Mocht u toch extra informatie willen
hebben dan verwijzen wij u naar de International Getting Started Guide die u in Inspiration aantreft.
Aangezien Inspiration in het Engels is geschreven zullen wij in deze beginnersles gebruik maken van
de Engelse termen.
Omdat mensen op verschillende manieren werken heeft Inspiration vele manieren om acties uit te
voeren. Deze beginnersles laat u kennis maken met één manier waarop u uw acties kunt uitvoeren.
Door één manier aan te bieden hopen wij het voor u gemakkelijker te maken om Inspiration te leren
kennen. Mocht u geïnteresseerd zijn in andere opties dan kunt u via het Help systeem of via de
gebruikershandleiding (Inspiration User’s Manual) de manier van uitvoeren kiezen die voor u het best
werkt.

Hoe wij de beginnersles hebben opgebouwd
Deze beginnersles bestaat uit 5 lessen. Deze lessen zijn zo geschreven dat u ze in volgorde dient af te
werken maar dit hoeft natuurlijk niet allemaal in één sessie. Elke les laat u kennis maken met een
aantal van de bijzondere facetten van Inspiration. Als u de beginnersles met succes heeft doorlopen
zult u in staat zijn om uw eigen diagrammen en mind maps te maken.

Les één: De introductie tot een het maken van een diagram?
In deze les gaat u een diagram maken over een reis naar Londen met gebruik van symbolen, links en
notities. U zult het volgende leren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het starten van Inspiration
Het starten van een nieuw diagram
Het invoeren van een idee
Het toevoegen van ideeën met gebruik van de RapidFire (Snelvuren)
Het toevoegen van een los symbool met behulp van wijzen en typen
Het toevoegen van een gerelateerd symbool met behulp van de Create optie
Het zoeken naar een afbeelding
Het doorzoeken van de afbeeldingenbibliotheek
Het verbinden van ideeën met behulp van de Link optie
Het labelen van verbindingen tussen ideeën
Het toevoegen van een notitie bij een symbool
Het verplaatsen van een notitie
Het bewaren van een document
Het afsluiten van Inspiration
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Het snel toevoegen van ideeën met behulp van RapidFire
Het RapidFire gereedschap staat u toe om een serie ideeën die met elkaar te maken hebben
(Rapidfire With Links option) of een serie ideeën die los van elkaar staan (Rapidfire without Links
option) toe te voegen. Wanneer u gebruikt maakt van het Rapidfire gereedschap, kunt u zich
concentreren op uw denkproces in plaats van dat u bezig bent met het maken van steeds één
symbool per keer.
Het Rapidfire gereedschap plaatst informatie vooralsnog ongeordend in het diagram. Het is namelijk
nog niet nodig om dit te structureren, u bent immers nog altijd bezig met brainstormen. Verderop in
deze les leert u hoe u deze informatie moet structureren.
Om te beginnen gaat u een linked(verbonden) symbool toevoegen aan uw hoofdonderwerp ‘Main
Idea’. Het is hierbij van belang dat u binnen het programma Inspiration blijft anders zult u stap 1
telkens moeten herhalen.
1. Selecteer het Londen symbool als het nog niet is geselecteerd. Kies in de werkbalk boven aan
het scherm RapidFire. Dit doet u door RapidFire aan te klikken.

Een rode bliksemschicht verschijnt in het symbool naast het woord Londen om aan te geven
dat het RapidFire gereedschap is geactiveerd.

2.
3.
4.
5.
6.

Typ Verblijfplaats en druk daarna op Enter.
Typ Vervoer en druk daarna op Enter.
Typ Bezienswaardigheden en druk daarna op Enter.
Typ Duur van de reis en druk daarna op Enter.
Klik nogmaals op het RapidFire symbool om het gereedschap uit te zetten.

U zult zien dat er nu een Deelonderwerp Sneltoets
van Londen.

is verschenen vlakbij de rechterbovenhoek

De Deelonderwerp Sneltoets verschijnt naast een symbool om aan te geven dat deze
deelonderwerpen heeft. De deelonderwerpen kunnen worden verborgen of getoond door het
aanklikken van de Deelonderwerp Sneltoets.
Uw diagram ziet er nu zo uit:

Nu gaat u de RapidFire weer gebruiken om losstaande ideeën toe te voegen.
1. Selecteer Londen als deze nog niet is geselecteerd. Kies in de werkbalk bovenaan het scherm
voor RapidFire opties door op het pijltje te klikken naast het symbool RapidFire. Kies
“Without Links”.

2.
3.
4.
5.

Typ Hotel en druk op Enter.
Typ Boot en druk op Enter.
Typ Musical en druk op Enter.
Klik op RapidFire om het uit te zetten.

Zo ziet het diagram er nu uit:

Tip: Als u een fout heeft gemaakt bij de invoer van tekst in een symbool kunt u dit gemakkelijk
vervangen door te dubbelklikken op de tekst in het symbool. Selecteer het woord dat u wilt
veranderen en typ er gewoon overheen.
Een losstaand symbool toevoegen door te wijzen en te typen.
Wijzen en klikken is nog een manier om snel een nieuw losstaand symbool toe te voegen. Als u typt
zal er automatisch een nieuw symbool verschijnen.
1. Klik op het lege stuk boven Duur van de reis. Er verschijnt nu een kruis.
2. Typ Weekend

Zo ziet uw diagram er nu uit:

Gebruik de “Create” optie voor het toevoegen van een gerelateerd symbool
Om een gerelateerd symbool toe te voegen in elke willekeurige richting gebruikt u de ‘Create’ optie.
1. Selecteer Vervoer. Ga naar de werkbalk boven in het scherm en ga met de muis naar de
‘Create’ optie. Dit symbool ziet er een beetje uit als een klok. Ga met de muis op kwart voor
twaalf staan.

Wanneer u met de muis over de ‘Create’ optie gaat laat deze door middel van verandering
van kleur zien in welke richting uw nieuwe symbool komt te staan.
2. Klik op kwart voor twaalf. Een nieuw verbonden symbool verschijnt aan de linkerkant van
Vervoer. Dit symbool is geselecteerd en u kunt uw ideeën direct invoeren.
3. Typ Trein in het symbool.

Het zoeken naar een afbeelding
Inspiration heeft een database met een verscheidenheid aan foto’s en plaatjes die helpen om ideeën
te visualiseren. In deze database vindt u meer dan 1000 symbolen onderverdeeld in categorieën. Ook
heeft Inspiration een online database met meer dan een miljoen plaatjes.
Inspiration’s zoekfunctie maakt het vinden van het gewenste plaatje gemakkelijk. Inspiration zoekt
bij een zoekopdracht zowel in de database van het programma als in de online collectie. De zoekterm
dient wel in het Engels te worden ingevuld.
1. Selecteer Boot als deze nog niet is geselecteerd.
2. Onderaan het Symbols scherm typt u het woord boat.

3. Klik op het zoek symbool
.
4. Klik op één van de afbeeldingen die verschijnen. Omdat Boot was geselecteerd zal het
symbool automatisch veranderen.
Zo ziet uw diagram er nu uit:

Het doorzoeken van de afbeeldingenbibliotheek
U kunt ook zoeken in de afbeeldingenbibliotheek naar een verscheidenheid aan afbeeldingen in een
specifieke categorie. Om naar de verschillende pagina’s van de bibliotheek te gaan, gebruikt u de
knop voor de volgende pagina en de

knop voor de vorige pagina in het Symbols scherm.

1. Selecteer Trein.
2. Klik op het tabblad Libraries in het Symbols scherm.
3. Klik twintig keer (dit is eenmalig) op de volgende bibliotheek knop . De
afbeeldingenbibliotheek met Transport zou nu zichtbaar moeten zijn.
4. Klik op de trein.

Het symbool Trein verandert automatisch in dit plaatje.
Het is misschien handig om het symbool Trein iets te verplaatsen na deze actie zodat de verbindingen
goed zichtbaar blijven. Om het symbool te verplaatsen klikt u het symbool aan en sleept u het
symbool naar elke willekeurige plek in het werkblad. De verbindingen passen zich automatisch aan.
•

Selecteer Trein en sleep het symbool naar links zodat het op het onderstaande diagram lijkt.

U kunt ook een afbeelding toevoegen, dat staat voor een nieuw idee, door de afbeelding
rechtstreeks vanuit het Symbols scherm te slepen. Klik deze keer op de selecteer bibliotheek knop
om direct naar de gewenste bibliotheek te gaan. De selecteer bibliotheek knop biedt een lijst
met categorieën van alle afbeeldingen die zijn opgenomen in Inspiration.

1. Klik op de categorie Humanities en kies voor de Cultures bibliotheek.
2. Sleep de afbeelding van de Thames (tweede plaatje) naar links van Bezienswaardigheden en
laat de muisknop los.
Wanneer u een symbool toevoegt door te slepen zal deze niet verbonden zijn met andere
onderwerpen.

Het verbinden van ideeën met behulp van de Link optie
Links laten de verbindingen tussen ideeën zien. Wanneer u gebruik maakt van de RapidFire met link
optie of van het Create gereedschap krijgt u automatisch een verbinding. U kunt zelf natuurlijk ook
verbindingen maken.
1. Selecteer Vervoer. Dit is het symbool waar vandaan een verbinding wordt gemaakt.
2. Klik op de Link knop in de werkbalk bovenaan het scherm.

3.
4.
5.
6.
‐
‐
‐
7.

De cursor ziet er nu als volgt uit:
Klik op Boot. Een pijl met de punt naar Boot verschijnt op het scherm.
Klik op Verblijfplaats.
Klik op Hotel. Een tweede pijl verschijnt met de punt naar Hotel.
Ga verder met het creëren van verbindingen. Klik op het eerste symbool en daarna op het
symbool waarnaar u wilt linken.
Creëer een verbinding van Duur van de reis naar Weekend.
Creëer een verbinding van Bezienswaardigheden naar Musical.
Creëer een verbinding van Bezienswaardigheden naar Thames.
Klik weer op de Link knop om het Link gereedschap af te sluiten

Het diagram ziet er nu zo uit:

Het benoemen van de verbindingen
Elke verbinding heeft een tekstvak dat verschijnt als de verbinding is geselecteerd. De relatie tussen
de verschillende symbolen kan worden gedefinieerd door het invoeren van tekst in het tekstvak.
1. Selecteer de verbinding tussen Vervoer en Trein.
Als een verbinding is geselecteerd kunt u de vorm van het tekstvak zien.
2. Typ Channel Tunnel

Het toevoegen van een notitie bij een symbool
Het is mogelijk om bij elk symbool een notitie toe te voegen. Notities helpen u bij het uitbouwen van
ideeën en het beginnen van het schrijven van bijvoorbeeld verslagen terwijl u nog werkt in een
visuele omgeving.
1. Selecteer Trein. Klik op de Note knop die u kunt vinden op de werkbalk bovenaan het
scherm.

Een notitieblok opent onder het symbool.
2. Typ De Channel Tunnel loopt van Calais naar Folkestone.

Het verplaatsen van een notitie
Nadat u een notitie heeft toegevoegd aan een symbool kunt u gemakkelijk de notitie verplaatsen.
1. Klik op de titelbalk van de notitie om deze te selecteren.
2. Sleep de notitie naar de rechteronderkant van Trein.
Zo ziet de diagram er nu uit:

Het bewaren van een document
Als u aan het werk bent in een document is verstandig om deze regelmatig te bewaren. Om een
document te bewaren gebruikt u het Save commando.
1. Open het File menu en kies Save.
2. U kunt de map selecteren waarin u het document wil opslaan.
3. Klik op Save.
Het afsluiten van Inspiration
Als u even genoeg heeft gehad van al het werk kunt u, nadat u uw document heeft opgeslagen,
Inspiration afsluiten.
1. Open het File menu en kies Exit. Als u wijzigingen in uw document heeft aangebracht die nog
niet opgeslagen zijn vraagt Inspiration u automatisch of u deze wilt opslaan.
2. Klik op Yes om de wijzigingen op te slaan en sluit Inspiration af.
Deze les hebben we met plezier voor u samengesteld. Het is een bewerking van een deel van de
Getting Started Guide van Inspiration. Zijn er op‐ of aanmerkingen: laat het ons weten!
Visiria Helpdesk voor Inspiration Nederland.
Email: info@visiria.nl

