Les vijf: Het uitwerken van uw mind map
In deze tweede les over de mind map leert u:
•
•
•
•
•
•

De kleur te veranderen van de afsplitsingen en teksten
Het toevoegen van een symbool bij een onderwerp
Het verbinden van ideeën met behulp van het Relationship gereedschap
Het toevoegen van een label aan een verbinding
Het aanpassen van een verbinding
Het toevoegen van een notitie

De kleur veranderen van de afsplitsingen en teksten
U kunt uw werk er gemakkelijk op een professionele en persoonlijke manier uit laten zien door te
werken met kleur.
1. Open het document uit de vorige les.
2. Selecteer zee niveau. De gehele afsplitsing licht op.
3. Ga naar de werkbalk onderin het scherm en klik op het rechter ovaaltje
. Selecteer een
helder blauwe kleur uit het pallet. De gehele afsplitsing verandert nu van kleur.
4. Klik nu op de Tekst Kleur knop
in de werkbalk onderaan het scherm en selecteer
dezelfde kleur blauw zodat de kleur van de tekst en de afsplitsingen overeen komt.
Het toevoegen een symbool bij een onderwerp
1. Selecteer koraalriffen.
2. Typ in het symbolenscherm coral en reef. U dient zoektermen in Inspiration in het Engels in
te voeren. U kunt dit echter vermijden door gebruik te maken van Google en dan te knippen
en plakken.
3. Klik op de zoek knop
.
4. Klik op een van de afbeeldingen die verschijnen. Omdat koraalriffen was geselecteerd zal de
afbeelding automatisch worden toegevoegd aan dit onderwerp.
Uw mind map ziet er nu zo uit:

Het verbinden van ideeën met behulp van het Relationship gereedschap
U kunt verbanden tussen ideeën op dezelfde afsplitsing of op verschillende afsplitsingen vastleggen
met behulp van het Relationship gereedschap.
1. Selecteer landbouw. Dit is het onderwerp waarvandaan de verbinding begint.
2. Klik op de Relate knop
in de werkbalk bovenaan het scherm om het Relationship
gereedschap te activeren.
3. Klik op weer. Hier zal de verbinding eindigen.
4. Klik nogmaals op de Relate knop om het Relationship gereedschap af te sluiten.
Uw mind map ziet er nu zo uit:

Het toevoegen van een label aan verbindingen
Elke verbinding is uitgerust met een tekstveld. Als u de verbinding selecteert wordt het tekstveld
zichtbaar. U kunt de relatie tussen twee onderwerpen definiëren door tekst toe te voegen aan het
tekstveld.
1. Selecteer de verbinding tussen landbouw en weer.
2. Typ hangt af van.
Het aanpassen van een verbinding
U kunt gemakkelijk de verbindingspunten van uw verbinding veranderen door het handvat te
verslepen.
•

Probeert u de verbinding er eens anders uit te laten zien door te spelen met de handvatten.

Het toevoegen van een notitie
Er kan bij ieder onderwerp in een mind map een notitie worden toegevoegd.
1. Selecteer landbouw. Klik op de Note knop in de werkbalk bovenin het scherm.

Een notitie opent onder het onderwerp.
2. Typ Veranderingen in het weer kunnen een grote impact hebben op de landbouw.
Het wisselen van een mind map scherm naar het tekstscherm
Om uw mind map scherm om te zetten in een tekstscherm klikt u op de Outline knop

.

De mind map is nu weergegeven in een tekstscherm. Het tekstscherm ziet er ongeveer zo uit:

Gefeliciteerd, u heeft de Inspirationlessen nu voltooid. Sla eerst uw project op voordat u Inspiration
afsluit.
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

