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dagdromen

Vorige maand was
hij even in Nederland, de
wereldberoemde Tony Buzan,
profeet van de MindMap ©.
Twee volle zalen met (aankomende)
leraren hingen aan zijn lippen.
Over de kracht van een groot vel
papier en een setje kleurpotloden.
Tony Buzan: ‘Ik bestrijd
mentaal analfabetisme.’
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‘F

rom now on we call this place MindMeppel!’ Na veertig jaar podiumervaring
hoef je de 69-jarige Tony Buzan niet meer
uit te leggen hoe je een zaal van 300 aankomend
po-docenten moet inpakken. Wat hem in Singapore,
Mexico of Indonesië lukt, lukt hem dus ook hier in
Meppel. Een daverend applaus is zijn deel.
Tony Buzan heeft zojuist tweeënhalf uur uit het
hoofd gesproken over zijn ‘vondst’ uit de jaren
zeventig: de mindmap. Een loopmicrofoontje en een
paar sheets is alles wat hij nodig heeft. Op de tafels in
de zaal heeft hij papier, pennen, kleurtjes en stiften
laten leggen, want over mindmappen moet je niet te
lang praten, je moet het zelf ervaren, vindt Buzan.
Blijde boodschap
Achter deze vriendelijke Engelsman met zijn
eenvoudige gereedschap gaat een klein imperium

schuil. ‘Dit jaar verschijnt mijn 127ste titel over de
techniek van het mindmappen’, zegt Buzan trots als
we hem kort voor zijn lezing mogen spreken. Nog
altijd reist hij acht maanden van het jaar de wereld
af om de blijde boodschap van de mindmap te
verkondigen. Na Meppel volgt Jakarta en na Jakarta
gaat hij voort naar Maleisië. Googel ‘Tony Buzan’ en
je krijgt een half miljoen hits, googel ‘mindmap’ en
het aantal hits verdubbelt ruimschoots. Zijn bedrijf,
ThinkBuzan, regelt voor hem de logistiek van de
lezingen tot in de puntjes. Er is een editorial team
dat zijn boeken verzorgt – ‘allemaal mindmappers
natuurlijk, dat zijn snelle denkers’ – en op
ThinkBuzan.com kun je een licentie kopen voor het
digitale programma iMindMap. Buzan is business.
De techniek van Mindmappen (letterlijk:
plattegrond van je geheugen) is gebaseerd op
inzichten over de werking van ons brein. Daar

De 7 wetten van Buzan
Een klassieke mindmap maak je op papier. Je gebruikt teke-ningen, afbeeldingen of pictogrammen,
verschillende kleuren potloden en een groot vel papier (A3 of groter). Mindmappen lijkt een vrije,
haast anarchistische methode maar werkt volgens Buzan het beste als je zijn Zeven Wetten volgt.
1. BEPAAL JE CENTRALE BEGRIP
Neem een leeg vel papier en zet een centraal begrip in het
midden van het vel. Bij voorkeur heeft dat begrip de vorm van
een afbeelding of tekening. Geef het kleur (minstens drie verschillende) en zorg dat het beeld de aandacht trekt. Dat is goed
voor de associatieve kracht ervan. Buzan: ‘Een beeld geeft
meer focus en zegt meer dan duizend woorden.’
2. GEBRUIK ALTIJD KLEUR
Kleuren stimuleren de creativiteit, je geheugen en denkkracht,
ze helpen je structureren en hoofd- van bijzaken onderscheiden. Bovendien, zegt Buzan, maakt kleur het leren leuker.
3. MAAK LIJNEN MET EEN CURVE
Teken vanuit de centrale afbeelding enkele dikke zijtakken en
geef ze een lichte curve. Dat maakt de mindmap niet alleen
minder saai, het sluit ook aan bij vormen die in de natuur voorkomen en het geeft ritme in je denken.
4. ASSOCIEER SLEUTELWOORDEN
Noteer de eerste associatie bij de
centrale afbeelding op de zijtakken. Niet aan het eind, niet eronder maar erop! Buzan noemt de
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eerste takken Basale Ordeningsconcepten (BOC’s). Elke BOC
bestaat uit een sleutelwoord. Hij geeft houvast met vragen als:
stel dat deze mindmap een boek zou zijn, wat zouden de titels
van de hoofdstukken zijn? Wat zijn je belangrijkste vragen
(wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?).
5. SCHRIJF ÉÉN WOORD PER TAK
Een mindmap is een representatie van helder denken en moet
dat ook stimuleren. Eén woord per tak is de helderste vorm
volgens Buzan. Een tak van de mindmap is niet langer dan het
woord dat erop staat anders verliest het de verbinding met de
volgende associatie.
6. Verbind associaties met elkaar
De volgende associatie vanuit een BOC wordt een dunnere lijn
in dezelfde kleur. Deze is verbonden met de voorgaande lijn.
Het is een verbeelding van het organische associatieproces.
7. MAAK DE MINDMAP ZO MOOI MOGELIJK
Geef prioriteiten aan door verbindingen, verdikkingen, clustering, tekeningen, lijntjes, arceringen
etc. Zorg voor overzicht en
evenwicht in de mindmap.

‘Kleuren
maken
het leren
leuker’
Tony Buzan

weten we steeds meer van, bijvoorbeeld dat onze
linker- en rechterhersenhelft verschillende functies
hebben. Links wordt wel de logisch-lineaire kant
genoemd, rechts de visueel-creatieve. In onze
onderwijssystemen en didactische methodes ligt
volgens Buzan wereldwijd de nadruk op de linker
hersenhelft. In zijn woorden: ‘Onze scholen en
universiteiten zijn grote openbare slaapzalen waarin
we slechts een fractie van ons denkvermogen
aanspreken. Leren zou een feest moeten zijn maar
doorgaans is het boring business. Er ligt na onze prille
jeugd een taboe op dagdromen, kleuren, visualiseren
en associëren terwijl dat juist de tools zijn om het
brein wakker te schudden.’
Dwarsverbanden
Nieuwsgierig kijkt hij in de aantekeningen van de
interviewer. Kleine krabbels met lijntjes, pijltjes en
cirkels. In blauw. ‘Nice’, zegt Buzan, ‘maar, houdt u
niet van kleur? Iedereen houdt van kleuren, dat is
over de hele wereld zo, maar bijna niemand gebruikt
ze in zijn werk of studie. U ook niet. Waarom? Wie
heeft ons dat verboden? Kleur is het voedsel voor
ons brein!’
Het visuele notatiesysteem van een mindmap –
met afbeeldingen, tekeningen, takken, woorden
en kleuren – ligt volgens Buzan heel dicht bij
hoe ons brein werkt: een wijdvertakt associatief
zenuwsysteem met talloze knooppunten en
dwarsverbanden. Een mindmap is een visualisatie
daarvan. Hoe het kan, weten we niet precies maar
mindmaps blijken een heel effectief hulpmiddel
te zijn bij aantekeningen maken, samenvatten,
onthouden en snel lezen. En dat is niet het enige.
De techniek doet ook wonderen bij brainstorms en
creatieve sessies, omdat het maken van een mindmap

het brein stimuleert en nieuwe ideeën genereert.
‘Heel natuurlijk en heel gemakkelijk’, zegt Buzan
met een aanstekelijk enthousiasme. ‘Mindmappen
is een legitieme manier van dagdromen. Daarom
moet een docent dagdromen niet afstraffen maar juist
stimuleren.’
Dat mindmappen voor veel mensen goed werkt,
staat niet ter discussie, maar een wetenschappelijke
onderbouwing is er eigenlijk niet. Neuropsychologen
stellen voorzichtig dat je bij visuele, ruimtelijke
technieken meer ‘hersenrepresentaties’ gebruikt. In
die zin kan het een goede aanvulling zijn op verbaallinguïstische informatieverwerking, waar in de meeste
vormen van onderwijs nog altijd het zwaartepunt ligt.
Leerstijl
Femke van Hoek (20), derdejaars student aan
de pabo in Meppel, verbaast zich erover dat
mindmappen geen vast onderdeel van het curriculum
is op haar opleiding. ‘Ik ben nu een experiment aan
het doen in mijn stageklas. Voor de zaakvakken laat
ik de kinderen een mindmap maken in plaats van een
samenvatting. Als ze eenmaal weten hoe het werkt,
vinden ze het erg leuk om te doen. Mijn indruk is
dat ze de stof beter onthouden en dat ze beter oog
hebben voor het geheel.’
Haar vriendin Manon Kuiters (22) heeft er ook al
mee geoefend in haar stageklassen. ‘Het is belangrijk
om de instructie heel zorgvuldig te doen bij kinderen.
Het mooie van de techniek is dat ze in elke leerstijl
past. Ik bedoel, je
hoeft echt niet een
heel schoolsysteem op
zijn kop te zetten om
mindmappen in te
passen. De basisregels
zijn eenvoudig en een
foute mindmap bestaat
eigenlijk niet. Elk kind
kan een eigen stijl
ontwikkelen.’
Tijdens zijn voordracht is Buzan voortdurend
met de zaal bezig. Hij stelt vragen, telt vingers, zet
de groepjes aan het werk met kleine opdrachtjes.
Educatie moet dynamisch zijn, precies zoals het brein
is, vindt Buzan. Hij spreekt voortdurend zijn grote
liefde voor het leraarschap uit. ‘Docenten hebben het
belangrijkste beroep van de wereld. U kunt elk kind
laten voelen dat het briljant is. U moet ze de weg
wijzen naar intelligentie en ze opleiden tot creatieve
denkers. We gebruiken slechts 10 procent van ons
denkvermogen. Met mindmapping kun je de luikjes
naar de andere 90 procent openzetten. Mindmapping
is niet een techniek voor de happy few, iedereen kan
het leren. Professoren, kinderen, dyslectici, autisten,
werklozen, wiskundigen, zwak- en hoogbegaafden.’

Leren zou een feest moeten
zijn maar doorgaans
is het boring business
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Mentaal analfabeet
Je zou bijna denken dat mindmappen een religie
is. ‘Nou nee’, lacht Buzan, ‘maar mensen die deze
denktechniek ontdekken zeggen vaak wel dat het
hun professionele leven behoorlijk heeft veranderd.
Ikzelf was een mentale analfabeet voordat ik ging
mindmappen. In die zin kun je me zien als een
bestrijder van mentaal analfabetisme. Wereldwijd.’
Aline Rietman, lerares op
basisschool De Akker in
Meppel, is op de lezing
afgekomen omdat ze sinds
september verantwoordelijk
is voor het onderwijs aan
hoogbegaafden. ‘Voor
onze Kwadraatafdeling
willen we mindmappen tot
vast onderdeel van onze
lesmethodiek maken. Het
is een heel activerende leerstijl voor hoogbegaafden.
In de bovenbouw hebben we de lesmethode
“topondernemers” voor de zaakvakken. Daar past het
werken met mindmaps uitstekend bij. We zoeken
nog naar de ideale vorm, maar het begin is er. We
staan aan de wieg van een nieuw curriculum, dus dit
is het beste moment om mindmappen breed in te
gaan zetten. Elk kind van de Kwadraatafdeling heeft
nu de beschikking over een iPad in de klas, dus we
kunnen op termijn ook digitaal gaan mindmappen.
Alleen nog even wachten op de kleurenprinter want
een mindmap in zwart/wit kan natuurlijk niet.’

Elke juf of meester moet
de genialiteit van elk
kind naar boven halen
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Rigide
Ook op hogeschoolniveau wordt de methode met
een zekere regelmaat gebruikt. Arda Oosterhoff,
docent pedagogiek en onderwijskunde aan de
verkorte pabo in Assen, gebruikt mindmappen bij
haar onderzoekscolleges. ‘Vooral bij brainstorms over
de onderzoeksvraag zet ik de techniek in.’ Maar wel
op haar eigen manier. Ze heeft zo haar bedenkingen
bij de rigide regels die Buzan in zijn boeken hanteert

Is mindmappen
gevaarlijk?
Klinkt er dan geen enkel kritisch geluid
over Buzans mindmaps? Toch wel. Volgens
de vereniging Bijbel en Onderwijs (www.
bijbelenonderwijs.nl) heeft mindmappen
zeer gevaarlijke kanten. In een artikel op de
site wordt nadrukkelijk gewaarschuwd tegen
de techniek van het mindmappen. De leerling
wordt bij mindmappen ‘in trance’ gebracht en
verliest dan gemakkelijk de zelfbeheersing.
Het is een ‘onwetenschappelijke’, ‘gevaarlijke’, ‘anarchistische’ en ‘destructieve’ methode met een ‘occult karakter’. ‘Mindmapping is in strijd met het Christelijk geloof en
gaat tegen Gods woord in’, aldus de site die
zich baseert op een studie van de Duitse prof.
dr. R. Franzke. Hij noemt de techniek van
visualiseren ‘een heidense techniek’ die op
grond van de heilige schrift verboden moet
worden. In het tweede gebod staat immers:
‘Gij zult u geen beeld maken van onzichtbare
werelden en machten.’

(zie kader: De zeven wetten van Buzan).‘Bij zoveel
regels en wetten zou je haast denken dat het toch
een keurslijf is, terwijl het juist je creativiteit moet
stimuleren.’
Maar Tony Buzan gelooft heilig in zijn eigen
notatiesysteem dat hij nu ook in een digitale variant
in de wereld heeft gezet: iMindMap©. Het is volgens
hem de beste garantie om je brein zoveel mogelijk
ruimte en vrijheid te geven.

Een recent onderzoek in Mexico bevestigt voor
Buzan de kracht van de mindmap. Een groep
leerlingen in de leeftijd van 9-10 jaar kreeg een
eenvoudig denkexperimentje: bedenk in 10 minuten
zoveel mogelijk dingen die je met een paperclip kunt
doen. Een jongen kwam zuchtend en kreunend niet
verder dan vier ideetjes. ‘Ik weet dat niet. Ik kan dat
niet bedenken’, zei hij tegen zijn juf na tien lange
minuten. Daarna splitste ze de groep in tweeën. De
ene helft kreeg een korte training in mindmappen,
de andere niet. Na een uur herhaalde ze de opdracht
voor beide groepen. De ongetrainde groep had
ongeveer 20 procent meer functies bedacht dan in de
eerste sessie. Maar de getrainde groep had het aantal
ideeën verveelvoudigd met een factor 5 tot 8.
Het jochie, dat nu maar liefst 22 ideeën in zijn
mindmap had staan, riep uit: ‘Ik ben geniaal!’ Buzan:
‘En dat was-ie! Het is de dure plicht van elke juf en
van elke meester: de genialiteit van elk kind naar
boven halen.’ ■
Meer over mindmappen en praktische tips voor
gebruik in de klas: www.didactiefonline.nl
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