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Bron: www.karendevries.nl 



Creativiteit 

• Volwassenen: 
gemiddeld 3 tot 6 
alternatieven 

• Kinderen: vaak wel 
60 of  meer 

 

• Afstomping door 
opleiding, normen & 
waarden, afremmen 
nieuwsgierigheid, 
binnen de lijntjes 
kleuren 



Communicatie 



Visualisatie 

 

Een visualisatie is de vertaling van een 

gedachte, resultaat of  andere informatie 

naar een zichtbare voorstelling 



Visualisatie 

Bekendste vormen: 

 

• Verkeersborden 

• Diagrammen 

• Grafieken 

• Tabellen 

• Plattegronden 

• Foto’s 



Visualisatie 

Doel van deze tutorial:  

• zelf  leren visualiseren (met Mind Maps) 

• uitdrukken zonder veel tekst en uitleg 

 

Visualisatie helpt: 

• ideeën/informatie ontwikkelen 

• denkprocessen sturen 

• ideeën en resultaten overbrengen 



Sketch notes 

  



Argument map 



Concept map 



Radial tree 



Topic map 



Semantic network 



Euler diagram 



Information graphics 



Spider diagram 



Mind map 

Bron: http://www.mindmapart.com/how-to-mind-map-mind-map-jane-genovese/ 



Mind map 

Combinatie van: 

 

• Afbeeldingen 

• Symbolen 

• Codes 

• Dimensies 

• Sleutelwoorden 

 

Doel: informatie vastleggen & overbrengen 

 



Tony Buzan 

Mind maps imiteren de denk 

processen van je hersenen! 

 

De vijf  belangrijkste hersen functies: 

1. Ontvangen 

2. Vasthouden 

3. Analyseren 

4. Uitvoeren 

5. Controleren 

 



Mind maps volgens Buzan 

• Neem een groot leeg vel papier (A2 – A3) 

• Leg het papier in ‘landscape’ 

• Teken in het midden een afbeelding met het 

thema van je mind map 

• Kader de afbeelding niet in 

 





Mind maps volgens Buzan 

• Voeg hoofd vertakkingen toe aan de centrale 

afbeelding 

• Elke tak is een sub onderwerp, sleutel idee of  

kenmerk van het hoofd onderwerp 

• De takken hebben elk een eigen kleur, gebruik 

ten minste drie kleuren 

• De takken lopen taps toe en hebben een 

organische vorm (boom) 

• Elke tak heeft één woord of  afbeelding 





Mind maps volgens Buzan 

• Voeg vertakkingen toe aan de hoofdtakken 

• Vertakkingen zijn gerelateerde ideeën of  sub 

categorieën 

• Takken zijn gebogen, bestaan uit een enkele 

lijn 

• Takken hebben één enkel woord of  

afbeelding 

• De lengte van de lijn is evenredig aan de 

lengte van het woord of  de afbeelding. 



Bron: www.mindmap.nl 



Buzan oefening 

Oefening: 

1. Maak een mind map over je  

hobby of  vakantie 

2. Deel je mind map  

3. Twee van jullie presenteren de mind 

map aan de hele groep 



Handgemaakte mind maps? 

• Voordelen: 

– Makkelijk te maken 

– Persoonlijk 

 

• Nadelen: 

– Persoonlijk 

– Wijzigingen achteraf 

– Overdraagbaarheid 



Mind map tooling 

• Voordelen: 

– Makkelijk deelbaar 

– Inpasbaar in bestaande 
documentatie 

 

• Nadelen: 

– Echte mind map? 

– Device nodig 

– Software nodig 



iMindmap 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.thinkbuzan.com/nl/registration/freetrial 

 

 

 

 

 

http://www.thinkbuzan.com/nl/registration/freetrial


XMind 

 

 

 

 

 

 
http://www.xmind.net/download/win/ 

http://www.xmind.net/download/win/


MindJet 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.mindjet.com/ 

http://www.mindjet.com/


SimpleMind 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.simpleapps.eu/simplemind/desktop#trial 

 

 
 

http://www.simpleapps.eu/simplemind/desktop


Freemind 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download 
 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download


Oefening tooling 

 

Oefening: 

Zet je eerdere handgemaakte mind map 

om in Xmind (of  een andere tool)  

 



Mind maps en testen 



Test plan: old school 

 

 

 

 

 

 

 

MS Word: 
– Veel tekst (voorbeeld = 55 pagina’s!!!) 

– Ontoegankelijk 

– Wie leest dit echt? 

 



Test plan: mind map 

  

Dit was een test plan sjabloon van 24 bladzijden 
geïmporteerd in Mindjet Mind Manager 



Test plan: mind map 

  



Test plan: mind map 



Oefening: 

Maak een test plan in een mind 

map (in Xmind of  met de hand) 

van reisplanner van de NS 

website 

 



Test strategie 

Bron: http://www.moolya.com 



Bron: http://testerkiwi.blogspot.nl/ 

Test strategie 



Test cases / test ideas 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.bettertesting.co.uk 



Test cases / test ideas 

Bron: http://www.bettertesting.co.uk 



Test cases / test ideas 
(incl. uitvoer en rapportage) 

Bron: http://www.moolya.com 







Oefening: 

Maak een aantal test cases of  

verzin een lijst met test ideas in een 

mind map van reisplanner van de 

NS website. Verzin een efficiënte 

manier om uw werk vast te leggen. 

 



Exploratory test outline 

Bron: ET workshop Rabobank International  
Door Michael Bolton (http://developsense.com) 



Test coverage 

Bron: Pekka Marjamäki, Nordic Testing Days 2012 



Coverage rapport 

  





Test rapportage 

Bron: http://automation-beyond.com 



Andere toepassingen 

• CV 

• Brainstorm: praatplaat 

• Notulen / gespreksverslag 

• Samenvatten 

• Websites 

• Presentaties voorbereiden 

• Boeken schrijven 

• Procedure vastleggen 

• Etc. 

 



CV 



Brainstorm 



Bron: Rob Lambert, Agile Testing Days 2011 

Notulen 



Bron: http://www.raamstijn.nl/eenblogjeom/ 

Samenvatting 



Bron: http://drbakker.nl/ 

Boek samenvatting 



Samenvatting lesstof 



Website 

Bron: http://www.moolya.com 



Voorbereiding presentatie 



Boek outline 

Bron: JuboCo TestNet 



Procedure 

Bron: http://www.softwaretestingclub.com/forum/topics/application-of-mindmaps-for 
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