
 

BrainColour  
Trainers in Mind Mapping 

 
 

Mindmappen in het basisonderwijs 
 

Twee verdiepingsdagen 
 

In 2016 organiseert BrainColour i.s.m. Kinderpraktijk IRIS een 2-daagse cursus voor 
leerkrachten in het basisonderwijs die reeds deelgenomen hebben aan de Introductie 
Mindmappen. 
 
Cursusdag 1:  Hoe kun je als leerkracht effectiever en efficienter werken in het onderwijs? 

De training is erop gericht om leerkrachten (beter te) leren mindmappen.  
 
De training is praktisch en behelst veel oefeningen die erop gericht zijn  
mindmappen toe te passen in het onderwijs en binnen actuele thema’s,  
vraagstukken of projecten waar deelnemers mee te maken hebben.   
 

Cursusdag 2:  Hoe kan ik als leerkracht het mindmappen als methode toepassen in het  
basisonderwijs? 

  De training richt zich op het mindmappen met kleuters en kinderen.  
 

In deze verdiepingstraining richten we ons op het toepassen van mindmappen 
binnen allerlei verschillende lesonderdelen (o.a. begrijpend luisteren, woordenschat 
en creatief denken). Ook maken we een groepsmindmap. 

 
Docent(en) : Willem Vriend, ThinkBuzan Licensed Instructeur 
    Gastdocent(en) – praktijkdeskundigen Mindmappen in basisonderwijs 
 
 

“Inspirerend, praktisch en met een personal touch!” – Deelneemster 2-daagse, 2015 
 

 

 
Wanneer: 2 woensdagen van 14.00-20.00 uur:  6 januari 2016 en 17 februari 2016  

 
Waar:  Kinderpraktijk IRIS, gevestigd bij Sport Paramedisch Centrum ProFit 

Oester 26 ,1723 HW Noord-Scharwoude  
 
Kosten:  € 350,- (Inclusief Certificaat & Avondmaaltijd) 
 

 

  
Carolien Vriend                                  06 52643163 
Oester 26                  info@kinderpraktijkiris.nl 

1723 HW Noord-Scharwoude                 www.kinderpraktijkiris.nl 

mailto:info@kinderpraktijkiris.nl
http://www.kinderpraktijkiris.nl/


 

De Mind Map is het meest effectieve hulpmiddel voor denken, 
organiseren en produceren en wordt gebruikt door honderden 
miljoenen mensen in organisaties over de hele wereld. 
Mind Maps helpen je te leren, denken, beter te onthouden en je 
wordt creatiever. 

BrainColour  
Trainers in Mind Mapping 

 

Cursus 1a: Mindmappen voor leerkrachten 

Hoe kun je als leerkracht effectiever en efficienter werken in het onderwijs? 
     
De training is erop gericht om leerkrachten (beter te) leren mindmappen.  
In deze eendaagse training leer je zowel de basis- en geavanceerde creativiteit en  
Mindmapping technieken en tevens verkennen we de fundamentele beginselen van de Mindmap. 
  
Je leert over de wetenschap achter waarom en hoe het werkt, en de tips die je nodig hebt om 
optimaal gebruik te maken van deze veelzijdige techniek te maken. De training is praktisch en 
behelst veel oefeningen die erop gericht zijn mindmappen toe te passen in het onderwijs en binnen 
actuele thema’s,  vraagstukken of projecten waar deelnemers mee te maken hebben.   

 
Voorbeelden van toepassingen:  
Les – voorbereiden – geven – evalueren  *  Vergadering – agenda – notuleren – live mindmappen 
Informatie – noteren – onthouden – filen – filteren  *  Schrijven – handleiding – rapport – document 
Ontwikkeling – curriculum – lessenreeks – evenement  *  Management – leerlingen – jezelf - project 
 
 

Cursus 1b: Mindmappen met kinderen in de klas 
 
Hoe kan ik als leerkracht het mindmappen als methode toepassen in het basisonderwijs? 
 
Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters en kinderen op de basisschool 
zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmappen te laten profiteren.  

 
In deze verdiepingstraining richten we ons op het toepassen van mindmappen binnen allerlei 
verschillende lesonderdelen (o.a. begrijpend luisteren, woordenschat en creatief denken). Tevens 
besteden we aandacht aan het maken van groepsmindmaps. 

 
We behandelen ook hoe je ouders, collega’s en directie kunt betrekken bij het implementeren van 
het mindmappen als methode binnen het onderwijs. 
 

 
“Inspirerende training over het hoe, waarom en de enorme positieve mogelijkheden van 
mindmappen en de informatieverwerking in de hersenen. De training laat je op een creatieve manier 
kennis maken met een andere manier van denken, leren en informatie verwerken. Een must voor 
iedereen, zeker voor mensen werkzaam in het onderwijs!” – Deelnemer 2-daagse, 2015 
 

 
 
Certificaat : ThinkBuzan is de organisatie van Mindmap uitvinder Tony Buzan, autoriteit in de wereld 
op het gebied van hersenen en leren. ThinkBuzan Practitioner Certificates kunnen alleen uitgereikt 
worden door ThinkBuzan Licensed Instructors. Deelnemers aan deze verdiepingscursus krijgen een 
ThinkBuzan Practitioner Certificate in MindMappen. 


