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Stappenplan 

Een e-mindmap maken 
Stap 1: start een nieuwe map  

 

Start het programma eMindMaps 

 

Dubbelklik op het pictogram. 

    
= Create new mindmap (Ctrl-N) 

Klik op de eerste knop in de 

knoppenbalk. (Of menu File > New) 

Stap 2: maak de titel 

 

Klik op de tekst. 

Typ de titel voor je mindmap. 

 

Klik onderaan op “Titels” 

En sleep een passende tekening naar de 

titel. 

Kies … tot je tevreden bent. 

Stap 3: maak de takken (hoofdtakken)  

   
= Insert new branche (insert) 

Maak 6 takken. 

Klik op de titel. Klik 6 keer op de zesde 

knop in de knoppenbalk. 

 

Tak verwijderen? 

 

Klik op de tak. 

Rechts-klik, cut. 

 

 

 

Klik op een tak en typ: familie. 

Maak ook: vijanden, samenleving, 

uiterlijk, woonplaats, voeding 

Kleuren?  

Kijk links. 

• Klik op “familie”, klik op 

Highlight geel. 

• Klik op “uiterlijk”, klik op  

Color blauw 

Pas op met kleuren. Zorg dat je de 

tekst nog kan lezen! 
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Stap 4: maak sub-takken  

  

 

Klik de naam van de tak 

 

Klik op 6de knop (nieuwe tak maken) 

 

Tak verplaatsen? Klik op de tekst. 

Sleep de tak naar de goede plaats.  

 

Tekst wijzigen? Klik op de tekst “Enter 

Sub-topic” en typ de goede tekst. 

Stap 5: plaats afbeeldingen  

 
 

 

Afbeelding  

• Klik op de tekst/tak 

• Klik dan op de afbeelding die je 

wil toevoegen (rechterbalk)  

• Klik opnieuw op de afbeelding om 

ze te verwijderen 

 

Deze afbeeldingen ken je al  

• Kies organize, people … 

• Sleep de afbeelding naar je 

mindmap 

Stap 6: opslaan 

 

 

Klik op de knop opslaan (4de knop). 

Blader naar je map. 

Typ een bestandsnaam. 

Klik op Opslaan. 

Stap 7: afdrukken  

                  

 

Klik op de knop afdrukken (5de knop) 

Kies One Page (op 1 pagina afdrukken) 

Klik op OK 

In het venster Afdrukken, klik op OK 

 

Tip: Als je afdrukt naar een pdf-

printer, druk je niet af op papier. Je 

bewaart de “afdruk” op je computer 

en … later herbekijken of afdrukken, 

versturen via email, op stick zetten, op 

een andere computer bekijken, …  
 


