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DigiTrain MindMappen met iMindMap (1 dag) 

MindMappen is een schitterende techniek die zowel op papier als digitaal tot z’n recht komt. In deze training staat 
het digitaal werken met MindMaps centraal. In de training wordt gewerkt met iMindMap, de software van 
Mind Map-bedenker Tony Buzan zélf! 

Snel even een digitale MindMap maken die direct leesbaar is voor collega’s. Die snel als, bijvoorbeeld, pdf verstuurd 
kan worden. Die gebruikt kan worden als presentatie via de beamer. Die gebruikt kan worden voor BrainStorms, 
voor planning en nog veel meer! 
NB: In deze training komen de Mind Map-aspecten aan bod. Er wordt niét getraind in de Snelle opname-, 
Brainstorm-, Radiaal-, Tijdmap- en Organigramweergave. Dat is namelijk niet te doen in een 1-daagse training. 

Doelgroep 
Voor iedereen die ook digitaal de meest fraaie en effectieve Mind Maps wil maken! 

Voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze training te volgen. Deze training is een uitstekend vervolg op de 
Mind Map basistraining doch kan ook als training op zich dienen. 
 

De onderwerpen die standaard aan bod komen: 
 

iMindMap verkennen 

• Interface 

• MindMaps maken en aanpassen 

• Navigeren in iMindMap 

• Stijlen 

• Weergaven gebruiken en beïnvloeden 

• Sjablonen gebruiken 

• Smart-layout & schoonmaken 

iMindMap - introductie 

• Centrale afbeelding 

• Knippen-Kopiëren-plakken 

• Zwevende tekst 

• Speedmapping 

• Takvolgorde  

iMindMap - opmaken 

• Takweergaven 

• Kleurgebruik 

• Selectiepunten en raster 

• Randen & Kaders 

iMindMap – Mind Map verfraaien 

• Relatiepijl 

• Wolken 

• Icoontjes 

• Afbeeldingen 
o Uit bestand 
o Van internet/klembord 

• Afbeeldingen aanpassen 

• Plaatjes tekenen 

• Achtergrond 

iMindMap - Functionaliteit 

• Hyperlinks 
o Naar bestanden 
o Naar internet 

• Notities gebruiken 

• Zoeken en vervangen 

• Focussen 

• Submap maken 

iMindMap - afsluiting 

• Mind Maps in 3D  

• Afdrukken 

• Exporteren 
o HTML 
o PDF en plaatje 
o Tekstbestand 

Toepassingen 

• iMindMap gebruiken voor presentaties 
o Gewone & 3D-presentatie 
o Instellingen veranderen 
o Dia-volgorde en groeperen 
o Achtergrond & logo gebruiken 
o Presentatie exporteren als video 

• iMindMap gebruiken voor notuleren 

Afsluiting 

• Tips & adviezen
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