
De Me-Mindmap 
 

Doel:  

In een oogopslag wordt duidelijk wie jij bent! Wat je wensen, dromen en kwaliteiten zijn en waar je 

interesses liggen. De Me-Mindmap gebruik je ook tijdens het eerste gesprek met je mentor! Dat 

gesprek gaat over jou, zo leert jouw mentor jou goed kennen. Tevens is de Me-Mindmap een eerste 

stapje richting loopbaanoriëntatie.  

 

Wat is een mindmap? 

Een manier om te studeren, maar ook om een samenvatting te maken of te brainstormen. Je zet het 

thema in het midden, alles wat met het thema te maken heeft groeit als een tak uit het thema.  

 

Hieronder zie je wat er van je wordt verwacht.   



Stap 1 – OP WELKE MANIER GA IK DE MINDMAP MAKEN? 

Bepaal op welke manier jij de mindmap wil gaan maken. 

- Op papier 

Benodigdheden: A4-papier, potloden en pen. 

 

- In Word 

Klik op het tabblad ‘invoegen’ en daarna op ‘SmartArt’.  

(Dit is niet de meest gemakkelijke manier, maar het kan wel.) 

 

- Met een app 

Er zijn gratis apps waarmee je een mindmap kunt maken. Vraag aan je ouder(s)/verzorger(s) 

of je zo’n app mag downloaden. Zo niet, dan maak je de mindmap op papier of in Word. 

 

Voorbeelden van gratis apps die makkelijk in gebruik zijn: 

Imindmap Kids   SimpleMind 

 

 

Stap 2 – HET MAKEN VAN DE MINDMAP 

De onderwerpen gebruik je om de mindmap te starten en te vullen. Dit worden je eerste takken. 

Iedere tak heeft een aantal vragen, deze kun je beantwoorden om de mindmap te laten groeien. 

Uiteraard mag jij er alles aan toevoegen wat jij relevant vindt, als het maar over jou gaat. 

 

Stap 3 – OPSLAAN EN/OF INLEVEREN 

Van de groepsmentor hoor je wanneer je jouw mindmap moet inleveren. 

Heb je de mindmap op papier gemaakt? Neem hem mee naar school, dan kunnen we de mindmap 

samen inscannen. 

Heb je de mindmap op de computer gemaakt? Sla hem op. Lukt dat niet, maak dan eerst een 

screenshot en sla deze op.  

 

Succes! 

1. Familie: Met wie woon je samen? Zijn je ouders gescheiden? Heb je broers/zussen? Waar 

woon je? Zijn er mensen in jouw omgeving waar je bewondering voor hebt? Waarom? 

2. Vrienden: Wie zijn je vrienden? Is er een vriend of vriendin waar je bewondering voor hebt? 

Waarom? 

3. Sport: Welke sport(en) beoefen je of heb je beoefend? Hoe lang doe je dat al? Waar doe je 

dat? Met wie? Hoe vaak? 

4. Hobby’s: Welke hobby’s heb je? Wat heb je daarvoor nodig? Met wie deel je jouw hobby’s? 

5. Vrije tijd: Wat doe je graag in je vrije tijd? Ben je wel eens naar de film geweest? Of concert? 

Of theater? 

6. Talenten: Waar ben jij goed in? Heb je wel eens een compliment gehad voor een vak? Welke 

vakken op school vind jij leuk? Voor welk vak haal je hoge cijfers? 

7. Wensen: Waar droom je van? Is er een sport/hobby waar je graag op zou willen? Zou je een 

keer naar een festival/theater/film willen?  

8. Toekomst: Weet jij al wat je wilt worden in de toekomst? Is er een beroep waar je 

bewondering voor hebt? Waar werk je als je dat beroep beoefend? Welke opleiding heb je 

daarvoor nodig? 

 


