Les vier: Het creëren van een mind map
In deze les leert u:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het starten van een nieuwe mind map
Het invoeren van een centraal idee
Het toevoegen van tekst in een afsplitsing
Het toevoegen van een onderwerp met behulp van de Add Topic Quick Control
Het toevoegen van een subonderwerp met behulp van RapidFire
Het toevoegen van losse onderwerpen met behulp van wijzen en typen
Het structureren van onderwerpen en afsplitsingen
Het verplaatsen van onderwerpen en afsplitsingen naar een andere afsplitsing

Het starten van een nieuwe mind map
U begint deze les met het maken van een nieuw mind map document. Om een nieuwe mind map te
openen kiest u voor de Create a mind map knop in het Inspiration Starter scherm.

Een nieuw document opent met het Central Idea symbool in het midden van het scherm en vier
afsplitsingen om mee te starten.
Het invoeren van een centraal idee
Het Central Idea symbool geeft u een startpunt voor uw werk. U hoeft alleen maar een idee in te
voeren om te beginnen.
•

Selecteer het Central Idea Symbool en typ De effecten van het opwarmen van de aarde.

Het toevoegen van tekst op een afsplitsing
U kunt nu onderwerpen toevoegen die uw idee uitbreiden of uitleggen.
1.
2.
3.
4.

Selecteer de blauwe afsplitsing in de linkerbovenhoek en typ ecosystemen.
Selecteer de oranje afsplitsing in de rechterbovenhoek en typ overstromingen en droogte.
Selecteer de paarse afsplitsing in de rechter onderhoek en typ landbouw.
Selecteer de roze afsplitsing in de linker onderhoek en typ weer.

Zo ziet uw mind map er nu uit:

Het toevoegen van een onderwerp met behulp van de Add Topic Quick Control
U kunt subonderwerpen toevoegen om uw ideeën uit te breiden. Het Add Topic Quick Control voegt
in één klik een verbonden subonderwerp toe.
1. Selecteer ecosystemen.
2. Klik op het Add Topic Quick Control (+) aan het einde van de ecosystemen afsplitsing.

3. Typ koraalriffen.
Zo ziet uw mind map er nu uit:

U kunt uw subonderwerpen ook verbergen en tonen met behulp van het Subtopic Quick Contol. Het
Subtopic Quick Control verschijnt automatisch naast een onderwerp als u subonderwerpen heeft
aangemaakt.

U kunt ook nieuwe afsplitsingen vanaf het Central Idea symbool maken met behulp van het Add
Topic Quick Control.
1. Selecteer De effecten van het opwarmen van de aarde.
Het Add Topic Quick Control verschijnt automatisch aan beide zijden van het symbool en op
elke kruising van de afsplitsingen.

2. Klik op de Add Topic Quick Control aan de linkerkant van De effecten van het opwarmen van
de aarde. Een nieuwe afsplitsing verschijnt. Het onderwerp is al voor u geselecteerd en u
kunt direct beginnen met het invoeren van een nieuw idee.
3. Typ zee niveau.
Zo ziet uw mind map er nu uit:

Het toevoegen van subonderwerpen met behulp van RapidFire
Het RapidFire gereedschap geeft u de mogelijkheid om snel een aantal ideeën toe te voegen aan uw
mind map zonder dat u hoeft na te denken over het maken van nieuwe afsplitsingen. U kunt hierbij
kiezen voor verbonden of losstaande onderwerpen.
1. Selecteer zee niveau.
2. Klik op de RapidFire optie knop. Selecteer Attached.

Een rode bliksemschicht geeft aan dat het RapidFire gereedschap is geselecteerd.
3.
4.
5.
6.

Typ verlies van land en druk op Enter.
Typ overstroming en druk op Enter.
Typ meer zoutwatergebieden en druk op Enter.
Klik op de RapidFire knop om het RapidFire gereedschap af te sluiten.

Zo ziet uw mind map er nu uit:

Het toevoegen van een losstaand onderwerp met behulp van wijzen en typen
U kunt ook nieuwe ideeën gemakkelijk vastleggen door te wijzen en typen.
1. Klik op een leeg gedeelte van de mind map.
2. Typ smeltende gletsjers.
Het verwijderen van onderwerpen en afsplitsingen is zeer eenvoudig. Selecteer het onderwerp of de
afsplitsing die u wilt verwijderen en druk op Delete. Het geselecteerde onderwerp en alle
onderliggende subonderwerpen worden dan verwijderd.

Het structureren van onderwerpen en afsplitsingen
Er zijn verschillende manieren om uw mind map te structureren. Één manier is om een afsplitsing of
onderwerp te slepen naar een andere plek op het scherm.
1. Selecteer zee niveau.
2. Sleep het onderwerp naar de rechter bovenhoek van de mind map.

Het verplaatsen van onderwerpen en afsplitsingen naar een andere afsplitsing
Onderwerpen kunnen ook worden verplaatst met behulp van slepen.
1. Selecteer overstromingen en droogte en sleep het over weer. Laat de muisknop los als weer
oplicht.
Overstromingen en droogte wordt nu een subonderwerp van weer.
2. Selecteer smeltende gletsjers. Sleep het naar weer en laat de muisknop los.
Zo ziet uw mind map er nu uit:

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!
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