
Welkom bij ClaroIdeas 

ClaroIdeas is een programma om te mindmappen. Het is een gemakkelijk te gebruiken programma 

dat het creëren en bewerken van concepten of ideeën ondersteunt door het gebruik van visuele en 

auditieve componenten. Het programma is zo ontwikkeld datmensen van alle leeftijden en niveau’s 

met het programma kunnen werken. ClaroIdeas is zeer eenvoudig te gebruiken terwijl dit niet ten 

koste gaat van de functionaliteit van de mindmap. 

Overzicht ClaroIdeas 

Een mindmap is een schema dat wordt gebruikt om ideeën of concepten weer te geven, die 

gebaseerd zijn op een kernidee of -concept. Mindmaps worden gebruikt om ideeën te visualiseren, 

structureren en classificeren. Daarnaast wordt het gebruikt als ondersteuning in organisaties 

(bedrijven), probleemoplossing, het maken van keuzes, schrijven en studeren. 

Met ClaroIdeas kunt u snel en gemakkelijk mindmaps maken, door gebruik te maken van een 

combinatie van woorden, symbolen en figuren.  

U kunt uw gedachten en ideeën toevoegen als audiofiles (geluidsfragmenten) of als tekst en deze als 

kleurrijke, veelzeggende mindmaps weergeven. 

ClaroIdeas integreert volledig met Claroread, waardoor tekstuele ideeën  kunnen worden opgelezen 

met de hoge kwaliteit realspeak stemmen. 

Het is mogelijk om teksten in te voeren bij elk knooppunt (daar waar de mindmap zich opsplitst) of 

idee door simpelweg de tekst in te geven met het toetsenbord. Het is ook mogelijk om Dragon 

NaturallySpeaking te gebruiken. Dragon Naturally Speaking is een spraakherkenningprogramma. 

De mindmap kan direct naar Microsoft Word en Powerpoint worden geëxporteerd. Ook kunnen de 

mindmaps worden omgezet in PDF document of een plaatje (JPG). 

ClaroIdeas werkbalk 

De ClaroIdeas werkbalk, start, bestaat uit verschillende groepen, zoals; autoaanmaken, klembord, 

lettertype, huidig idee, totaalplan, standaard koppeling en hyperlinks.  

 

Het tabblad beeld bestaat uit; weergave ideeënplan, weergeven/verbergen en zoomen. 

 



Niet alle functies zullen altijd zichtbaar zijn. Wanneer een idee is geselecteerd in de mindmap, zal de 

‘link’ groep zich verbergen. Wanneer een link in de mindmap geselecteerd wordt zullen de ‘huidig 

idee’ en’ hyperlinks’ groepen verdwijnen. 

Opmerking: Voor alle details of wanneer functies van de werkbalk  wel of niet worden weergegeven, 

gelieve naar het relevante gedeelte van dit help bestand te gaan. 

De ClaroIdeas werkbalk kan geminimaliseerd worden, wat zorgt voor meer ruimte voor het 

weergeven van de mindmap. Om de werkbalk te verbergen selecteert u ‘lint minimaliseren’. Dit is te 

vinden door met de rechtermuistoets op de werkbalk te klikken. Wanneer de werkbalk is verborgen 

kan deze weer tijdelijk zichtbaar worden gemaakt door op het start tabblad te klikken. Om de 

werkbalk weer permanent zichtbaar te maken klikt u nogmaals op het item ‘lint minimaliseren’. 

De ideeëngroep van de werkbalk kan gelabeld zijn als een standaard idee of een huidig idee 

afhankelijk van het feit of een idee is geselecteerd of niet. Een groep (functie) waartoe u snelle 

toegang wilt hebben kan aan de ‘snelle toegang werkbalk’ worden toegevoegd. Dit kan gedaan 

worden door met de rechtermuis op de gewenste groep (functie) te klikken en op de optie ‘Add To 

Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang)’ te klikken. 

Start tabblad 

Autoaanmaken groep 

Gebruik de auto aanmaken groep om snel verschillende nieuwe ideeën aan de mindmap toe te 

voegen. 

 

De autoaanmaken knop schakelt het autoaanmaken bewerk gedeelte aan of uit. Om te starten met 

autoaanmaken klik om de autoaanmaken knop om het autoaanmaken bewerk gedeelte weer te 

geven. 

 

U kunt snel nieuwe ideeën aan uw mindmap toevoegen door de tekst in het autoaanmaken bewerk 

gedeelte te typen en op enter te drukken, of op de knop te drukken welke rechts van het bewerk 

gedeelte staat. De nieuwe ideeën worden toegevoegd aan de mindmap met een koppeling van het 

op dat moment geselecteerde idee. 



Als de ‘nieuw idee aan de bovenliggende koppelen’ optie is geselecteerd, zal het nieuwe idee worden 

gekoppeld aan het op dat moment geselecteerde idee. Als de optie niet is geselecteerd , zal het idee 

worden weergegeven naast het op dat moment geselecteerde idee, maar zal daaraan niet gekoppeld 

zijn. 

Wanneer u klaar bent met de autoaanmaken functie klik op de autoaanmaken knop om het bewerk 

gedeelte te verbergen. 

De nieuwe ideeën die zijn gecreëerd met de autoaanmaken functie gebruiken dezelfde opmaak 

opties (vorm, kleur, etc.) als het op dat moment geselecteerde idee. 

Klembord groep 

In de klembord groep kunnen functies als; kopiëren, plakken, knippen, het verwijderen van 

geselecteerde vormen, plaatjes of tekst uit de mindmap worden uitgevoerd. 

Selecteer de vorm, het plaatje of tekst door op deze groep te klikken. Selecteer dan van welke optie 

u gebruik wenst te maken. 

 Kopiëren: kopieer de huidige selectie naar het klembord 

Plakken: Plak de gegevens op het klembord 

 Knippen: Verwijder de huidige selectie naar het klembord 

Verwijderen: verwijder de huidige selectie 

Het is mogelijk om verschillende items tegelijkertijd in de mindmap te selecteren. Klik op het eerste 

item dat u wenst te selecteren, druk dan op Ctrl terwijl u gelijker tijd op de andere items, welke u 

wenst te selecteren, klikt. U kunt ook meerdere items selecteren door met uw rechtermuisknop op 

de mindmap te klikken en een vierkant te creëren door de muis te bewegen. Alle items in het 

vierkant zijn geselecteerd wanneer u de rechtermuisknop loslaat. 

U kunt de ongedaan maken knop gebruiken (te vinden op de ‘Werbalk snelle toegang’) om 

bewerkingen ongedaan te maken.  

Lettertype groep 

Met de lettertype opties kunt u het lettertype, de grootte of de kleur van de tekst opgenomen in de 

vormen van de mindmap veranderen. 

 



Selecteer de vorm waarin de tekst staat die u wilt veranderen of selecteer de tekst in de 

overzichtsweergave (links). 

Er zijn 2 dropdown selectie mogelijkheden, een voor het veranderen van het lettertype en een voor 

het veranderen van de grootte daarvan. 

De lettertypegrootte kan ook worden aangepast door de ‘lettertype vergroten’ of 

‘lettertype verkleinen’ knop te gebruiken. 

U kunt de tekst kleur veranderen door een kleur te selecteren van de dropdown kleurlijst. 

Opmerking: De onderstrepen knop is alleen beschikbaar voor tekst in een ideeën opmerking. U kunt er 

niet voor kiezen om tekst in een idee te onderstrepen als deze wordt gebruikt om aan te duiden dat 

een hyperlink aan het idee gekoppeld is. 

Alinea groep 

Met alinea groep opties kunt u veranderingen aanbrengen in de tekst van een idee. 

 

Met de opsommingsteken knop kunt u opsommingstekens toevoegen 

U kunt ‘inspringing verkleinen’ en ‘inspringing vergroten’ gebruiken om het inspringen van de 

tekst aan te passen. 

U kunt de tekst uitlijnen door op ‘links uitlijnen’, ‘centreren’ of ‘rechts uitlijnen’ te 

klikken. 

Opmerking: De ideeën groep wordt alleen weergegeven wanneer de muispijl in het ideeën wolkje is. 

Ideeën groep 

De ideeën groep wordt weergegeven als huidig idee of standaard idee. De huidig idee groep is 

weergegeven wanneer een of meer ideeën zijn geselecteerd in de mindmap. 

 

Veranderingen gemaakt door het gebruik van de huidig idee optie zal alleen veranderingen 

aanbrengen aan de huidig geselecteerde ideeën.  



Wanneer geen ideeën zijn geselecteerd in de mindmap, zal de standaard idee groep worden 

weergegeven. 

 

Veranderingen gemaakt door het gebruik van de standaard idee optie zal alle gecreëerde ideeën in 

de mindmap aanpassen. 

Ideeën kunnen vier verschillende stijlen hebben: 

 Geen: geen kleur keuze 

 Effen: een kleur keuze 

 Verloop: twee kleur keuzes 

 Verloop centreren: twee kleur keuzes 

Afhankelijk van de gekozen stijl, zal er een keuze van 2 verschillende kleuren zijn. 

Ideeën kunnen zichtbaar zijn op de mindmap door een van de vooraf gedefinieerde 

vormen te kiezen. Om de vorm van een idee te verwijderen dient u het rode kruis in het vormen 

keuzelijst te selecteren. Het idee zal dan worden weergegeven als losse tekst of tekst met een 

plaatje. 

Tekst weergegeven in een ideevorm in de mindmap kan in een van de negen 

rasterposities worden weergegeven.  

Als de ideevorm een plaatje bevat kan dit plaatje ook op een van de negen 

rasterposities worden gepositioneerd.  

Opmerking: Wanneer alleen een koppeling in de mindmap is geselecteerd, zal de ideeën groep niet 

worden weergegeven in de werkbalk. 

Geluid aan uw mindmap toevoegen 

Geluid kan aan uw ideeën worden toegevoegd door gebruik te maken van de geluidsopties in de 

huidige idee groep, in de werkbalk. 

 



Om een eigen geluidsbestand op te nemen voor een idee, selecteert u het idee en klikt u op de 

‘opnemen’ knop. 

Wanneer u klaar bent met het opnemen van uw geluidsbestand, klikt u op de stop knop. 

Wanneer een geluidsbestand aan een idee is gekoppeld, zal het idee worden weergegeven met een 

rode rand en rode tekst. 

Opmerking: U heeft een microfoon nodig die aan uw computer is aangesloten om uw eigen 

geluidsbestand op te nemen.  

Een andere manier om geluid toe te voegen aan een idee is door een eerder gecreëerd 

geluidsbestand toe te voegen, door de knop ‘naar audio navigeren’ te gebruiken. Selecteer het 

gewenste WAV-bestand en klik op de openen knop. ClaroIdeas zal weergeven dat een geluidsbestand 

is toegevoegd aan een idee door het idee rood te omranden en de tekst rood weer te geven. 

Wanneer het geluid van een idee is geselecteerd kunt u op de ‘afspelen’ knop drukken om uw 

geluidsbestand te beluisteren. Tijdens het afspelen zal de knop veranderen in een pauze knop, 

hierdoor kunt u het geluidsbestand op elk moment tijdens stopzetten. 

Opmerking: U heeft speakers nodig die gekoppeld zijn aan uw computer om geluiden te in ClaroIdeas 

te horen. 

Om geluidsbestanden te verwijderen drukt u op de ‘audio verwijderen’ knop. Dit werkt voor 

audio die u zelf heeft opgenomen en voor geluidsbestanden welke u uit een map heeft geselecteerd. 

Opmerking: De geluidsopties zijn niet beschikbaar in de standaard idee groep. 

Totaal plan groep 

Met de totaal plan optie kunt u veranderingen aanbrengen in de gehele mindmap. 

 

U kunt een plaatje/figuur toevoegen als achtergrond en u kent de achtergrond kleur veranderen. Om 

een plaatje van de achtergrond te verwijderen selecteert u de knop ‘wissen’ in het menu item 

afbeelding. 

U kunt de vormgeving van uw mindmap veranderen naar; vrije vorm, gecentreerd, links 

naar rechts, boven naar beneden, rechts naar links en beneden naar boven door op de ‘layout style’ 

knop te drukken. Wanneer u een bepaalde vormgeving hebt geselecteerd, zal ClaroIdeas de 



vormgeving aanhouden voor alle nieuwe ideeën die daarna worden toegevoegd. Behalve als u de 

optie vrije vorm heeft geselecteerd. 

Nadat u de vormgeving heeft geselecteerd kunt u tevens de stijl van de koppeling veranderen naar; 

recht, gekromd, trapvormig. 

U kunt de lijndikte van de rand van de ideeën instellen door de lijndikte optie te selecteren. U kunt 

kiezen uit licht, middel, zwaar. 

Voor alle ideeën in de mindmap, kunt u schaduw en reliëf instellen door de opties in het 

dropdown menu te selecteren. 

Als u een raster wilt weergeven in de achtergrond van de mindmap selecteert u de raster optie in het 

stijl dropdown menu. Het raster kan behulpzaam zijn wanneer u uw ideeën in de mindmap aan het 

ordenen bent. Het helpt u bij het uitlijnen van uw ideeën. 

Opmerking: Als u uw mindmap uitprint zal het raster niet mee uit worden geprint. 

Hyperlinks groep 

U kunt uw ideeën koppelen aan websites, andere mindmaps die u heeft gecreëerd of aan elk ander 

document wat bijvoorbeeld een afbeelding, een Word document of een Powerpoint presentatie kan 

zijn. 

Hyperlinks verwijderen en toevoegen 

Selecteer het idee waaraan u een hyperlink wilt toevoegen en selecteer vervolgens wat voor soort 

hyperlink u wilt toevoegen in het dropdown menu. 

 

Om een hyperlink aan een map of een ander document toe te voegen, selecteert u ‘bladeren’ en 

vervolgens selecteert u het gewenste bestand. Klik op openen om de hyperlink aan het gewenste 

bestand toe te voegen. 

Om een website als hyperlink toe te voegen selecteert u de ‘bladeren’ optie om uw internet browser 

te openen. Navigeer naar de gewenste website  en kopieer vervolgens de website url (bijvoorbeeld 

http://www.opdidaktsupplies.nl) in de hyperlink groep (kopiëren  plakken). 

Wanneer een hyperlink  aan een idee is gekoppeld, wordt het idee weergegeven met onderstreepte 

idee tekst. 

  



Openen van een hyperlink 

Om een hyperlink te openen klikt u met u rechtermuisknop op het idee. Het pop-up menu bevat 

opties om de gekoppelde website/document weer te geven. 

 

Opmerking: U kunt tot 3 hyperlinks aan een idee toevoegen. Van ieder hyperlink type één. Dus één 

weblink, één plan link en één document link. 

Standaard koppelingen  groep 

Verander het uiterlijk van koppelingen in de mindmap door gebruik te maken van de opties in de 

standaard koppelingen groep. 

 

Wanneer een of meer koppelingen op het moment geselecteerd zijn in de mindmap, zullen alleen 

veranderingen worden doorgevoerd in de geselecteerde koppelingen als er gebruik wordt gemaakt 

van de opties. 

Als er geen koppelingen zijn geselecteerd dan zullen de veranderingen die worden gemaakt alle 

koppelingen aanpassen. 

De koppeling stijl kan worden veranderd in; recht, golvend of trapsgewijs. 

Pijlen kunnen worden geplaatst aan het eind van koppelingen, of in sommige stijlen 

kunnen pijlen in het midden van de koppeling worden geplaatst. 

Wanneer een pijl wordt weergegeven in een koppeling kan de kleur van de pijl ook 

worden aangepast. U kunt de koppelingstijl, kleur en pijltypen instellen door middel van het 

dropdown menu. 

  



Beeld tabblad 

Weergaven ideeënplan groep 

Gebruik de weergaven ideeënplan groep om de lay-out  in te stellen. 

 

Selecteer plan weergave om  de mindmap te bekijken en selecteer overzichtsweergave om de 

mindmap in een lijst te bekijken. 

Deze knoppen zijn ook aanwezig rechts onderin het scherm, naast de zoomfuncties. 

Weergeven/verbergen groep 

Gebruik de weergeven/verbergen groep om te selecteren wat wordt weergegeven in de rechter en 

linker panelen. Klik op de X (sluiten) knop in de rechter bovenhoek van elk paneel om ze te laten 

verdwijnen. 

 

Overzichtsweergave 

Deze optie geeft de mindmap weer in een simpel overzicht. Dit paneel bevind zich aan de linker kant 

van het scherm. 

 

 



Mapweergave 

Door deze optie te selecteren wordt in het linker paneel een map weergegeven. U kunt figuren en 

andere mindmaps selecteren in deze map. 

 

Autoaanmaken 

Door deze optie te selecteren wordt de autoaanmaken venster in het rechter paneel zichtbaar. 

 

Notities idee 

Door deze optie te selecteren worden de ideeën notities weergegeven in het rechter paneel. 

 

 

 

 



Contexthelp 

Door deze optie te selecteren wordt de contexthulp weergegeven in het rechter paneel. 

 

Planoverzicht 

Door deze optie te selecteren wordt de mindmap weergegeven in het rechter paneel. 

 

Zoomen 

Gebruik de zomen groep om de mindmap op verschillende zoomlevels te bekijken. 

 

Zoomen 

Deze knop opent een zoom venster, waardoor u het zoomlevel van de map kunt aanpassen. 

100% 

Deze knop zet de zoom op 100%. 

Een pagina 

Deze knop zet de zoom zo dat de hele mindmap in getoond wordt. 

Pagina breedte 

Deze knop zet de zoom zo dat de hele breedte van de mindmap in het scherm wordt weergegeven. 

Pagina hoogte 



Deze knop zet de zoom zo dat de gehele hoogte van de mindmap in het scherm wordt weergegeven. 

Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) (werkbalk snelle toegang) 

De Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) kunt u gebruiken om snel gebruik te kunnen 

maken van veelgebruikte opties in ClaroIdeas. 

 

Wanneer ClaroIdeas nieuw is geïnstalleerd, zullen de volgende standaard knoppen worden getoond 

in de Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang). 

Nieuw; Start een nieuwe mindmap 

Openen; open een bestaande mindmap 

Opslaan; Sla de huidige mindmap op 

Printen; Print de huidige mindmap 

Ongedaan maken; maak de laatste actie ongedaan 

Opnieuw; die de laatste actie opnieuw 

Knoppen toevoegen en verwijderen 

U kunt andere knoppen in de Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) zetten. Om een knop 

toe te voegen klikt u met de rechter muisknop op de gewenste knop op de werkbalk en selecteer het 

menu item ‘add to Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang). 

 Om een knop te verwijderen van de Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) gebruikt u het 

Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) menu, welke u kunt vinden aan de rechterzijde van de 

Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang). 

De Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) verplaatsen 

De Quick access toolbar (werkbalk snelle toegang) kan worden of boven of onder de werkbalk 

worden weergegeven. Om dit te veranderen gebruikt u de ‘onder het lint weergeven’ optie. 

Het bouwen van mindmaps 

Nieuwe mindmaps beginnen met een enkel hoofdidee. U bouwt de mindmap door nieuwe ideeën 

toe te voegen. 

Uw ideeën kunnen verbeterd worden door plaatjes, figuren, geluid en hyperlinks toe te voegen. 

  



Onderdelen in de mindmap (Ideeën) 

Onderdelen van een mindmap (Ideeën) toevoegen  

Een manier om nieuwe ideeën aan de mindmap toe te voegen is door de autoaanmaken optie te 

gebruiken. Dit is waarschijnlijk de gemakkelijkste manier om snel verschillende ideeën aan uw 

mindmap toe te voegen. (zie ClaroIdeas werkbalk- Autoaanmaken groep) 

Een andere manier om ideeën toe te voegen is  door om het idee te klikken waaraan u uw volgende 

idee wilt koppelen en vervolgens sleept u uw muis naar een leeg gedeelte van de mindmap. Wanneer 

u de muis loslaat is er een nieuw idee aan uw mindmap toegevoegd, met een koppeling naar het 

bron idee. Het nieuwe idee zal dezelfde eigenschappen hebben als het idee welke heeft gediend als 

bron. Denk er aan dat uw wel de tekst in het ideeën venster dient te zetten. 

Opmerking: Als u ideeën door middel van klikken en slepen toevoegd, moet u de muisknop loslaten in 

een lege ruimte in de mindmap. Als u de muis loslaat op een bestaand idee zal er een koppeling 

tussen de twee ideeën ontstaan. 

U kunt ook nieuwe ideeën aan uw mindmap toevoegen door te klikken en slepen in de map. Als u de 

muis sleept ziet u de grootte van het idee, wanneer het de juiste grootte aanneemt laat u de muis 

los. 

Opmerking: Ideeën toevoegen op de laatste manier zal de ideeën niet koppelen. U zult  zelf een 

koppeling moeten maken. 

Verplaatsen, veranderen van grootte en het roteren van onderdelen (ideeën) 

 

Wanneer een idee is geselecteerd in de mindmap zullen verschillende ‘hotspots’ in en rondom het 

idee worden weergegeven. U kunt deze hotspots gebruiken om ideeën te creeeren, verplaatsen, 

veranderen van grootte of te roteren. 

Wanneer u uw muis over de ‘hotspot’ in het midden van het idee beweegt, veranderd de cursor in 

een hand. Klikken en slepen naar een lege ruimte in de mindmap creeert een nieuw idee. Klik en 

sleep naar een bestaand idee zorgt voor een koppeling tussen beide. 

Wanneer u uw muis over het ideen beweegt veranderd deze in een verplaats muis cursor, welke 

normaal gesproken uit 4 pijlen bestaat. Klikken en slepen stelt u in staat het idee te verplaatsen. 



Opmerking: Als u een idee verplaats welke is gekoppeld aan andere ideeën, zullen deze ideeën ook 

verplaatst worden om de afstanden te behouden. 

Wanneer u uw muis over een van de hotspots aan de rand van het idee beweegt, verander de cursor 

in een grootte veranderen cursor, welke normaal gesproken uit 2 pijlen bestaat. Klikken en slepen 

van de muis zorgt ervoor dat het grootte van het idee veranderd. 

Er is een extra ‘hotspot’ boven het idee welke rond is in plaats van vierkant. U kunt deze klikken en 

slepen om het idee te roteren. 

Onderdelen (Ideeën) selecteren 

Wanneer u met de muis het idee selecteert, wilt u soms meerdere ideeën selecteren. 

U kunt de rechter muisknop gebruiken om te klikken en te slepen. Hierdoor creeert u een vierkant 

om verschillende ideeën heen. Alle ideeën in dit vierkant zijn, als u de knop loslaat, geselecteerd. 

U kunt ook meer dan een idee selecteren door de Ctrl toets ingedrukt te houden wanneer u op 

verschillende ideeën klikt. Elk idee dat u aanklikt zal worden geselecteerd. Als u een idee per ongeluk 

selecteert klikt u nogmaals op het idee om de selectie ongedaan te maken. Denk eraan om de Ctrl 

toets ingedrukt te houden totdat u klaar bent met de gewenste selectie. 

Onderdelen (Ideeën) ordenen 

Om ideeën te ordenen, selecteert u een lay-out optie uit het totaalplan scherm in de werkbalk, 

behalve vrije vorm of gecentreerd.  

1. Click op een idee dat u wilt ordenen 

2. Sleep het idee naar waar u het wenst (deze plaats moet onder het zelfde hoofdidee  staan als 

het idee dat u verplaatst) 

3. Laat de muis los en het idee is her ordent.  

Onderdelen (Ideeën) verwijderen 

Om een geselecteerd idee te verwijderen klikt u of op de delete knop of u klikt met de rechter 

muisknop op een idee en selecteer ‘delete idea’.  

Een figuur toewijzen aan een mindmap onderdeel (Idee) 

Aan de linkerzijde van het scherm vind u de mapweergave. ClaroIdeas heeft vele figuren die u kunt 

gebruiken in uw mindmap en u kunt tevens uw eigen figuren gebruiken. 

Opmerking: Als u de mapweergave niet kunt zien, klik dan mapweergave aan in het beeldtabblad in 

de weergeven/verbergen groep. 

Als u op de map bekijken knop drukt krijgt u een dropdown menu te zien waarin 

verschillende functies zichtbaar worden. 

Om een van uw eigen foto’s te selecteren en te gebruiken in uw 

mindmap klikt u op de bladeren knop. U kunt nu uw eigen bestanden zoeken. Klik vervolgens op de 



openen knop. Een lijst van foto’s in de geselecteerde map zullen in de mapweergave worden 

weergegeven. 

U kunt een afbeelding toevoegen aan een bestaan idee  door deze in het idee te slepen. De 

afbeelding zal in de achtergrond van het idee verschijnen. 

Gebruik de afbeelding knop in de huidig idee groep om de positie van de afbeelding aan te passen. 

(zie ClaroIdeas Werlkbalk- Huidig idee groep) 

U kunt ook een afbeelding aan de mindmap toevoegen door de afbeelding te slepen uit de 

mapweergave naar een lege ruimte in de mindmap. Dit zal een nieuw idee creëren in de mindmap. 

Merk wel op dat idee niet gekoppeld zal zijn aan andere ideeën. U moet zelf een koppeling maken. 

Om een afbeelding uit een idee te verwijderen, selecteert u het idee met de rechter muisknop. 

Vervolgens kiest u menu item ‘Verwijder afbeelding’. 

Tekst toevoegen aan een onderdeel (idee) 

Om tekst toe te voegen aan een onderdeel in de mindmap (idee) selecteert u het onderdeel (idee) en 

drukt u op enter vervolgens klikt u dubbel of klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u ‘tekst 

bewerken’. Er zal een vierkant in het onderdeel (idee) verschijnen waar u tekst kunt toevoegen. Om 

alinea’s te creeren drukt u op shift+enter. Om te stoppen met bewerken drukt u op enter of met de 

muisknop buiten het onderdeel (idee). 

U kunt de ‘tekst’ knop in de huidig onderdeel (idee) groep selecteren om de tekst uit te lijnen. 

Gebruik de lettertype opties om de stijl en grootte van de tekst te veranderen. (zie Werkbalk- 

lettertype groep) 

Koppeling tussen de mindmap onderdelen (ideeën)  

Koppelingen tussen onderdelen (ideeën)  kunnen indien nodig worden toegevoegd of verwijderd.  

Om een nieuwe koppeling te creeren, klikt u op het onderdeel (idee) dat u wilt koppelen. Sleep 

vervolgens naar het onderdeel (idee) waarmee u het onderdeel (idee) wilt koppelen. Laat vervolgens 

de muisknop los en de onderdelen ( ideeën) zijn gekoppeld. 

Om een koppeling te verwijderen dient de koppeling eerst geselecteerd te worden met de muis. Dan 

kunt u of op de delete toets drukken of gebruik de verwijderen knop in de klembord groep. 

De eigenschappen van koppelingen kunnen worden veranderd door gebruikt te maken van de opties 

in de koppelingen groep. (zie Werkbalk- koppelingen groep) 

Opmerkingen toevoegen aan een onderdeel (idee) van de mindmap 

Het kan handig zijn om opmerkingen aan onderdelen in de mindmap toe te voegen. Hierdoor kunt u 

extra details toevoegen zonder dat deze details worden weergegeven in de mindmap. 

Aan de rechterzijde van de mindmap is een paneel waar u opmerkingen kunt toevoegen aan de 

onderdelen. Als u een onderdeel van de mindmap selecteert veranderd de titel van het opmerkingen 

paneel en geeft het geselecteerde onderdeel weer. 



 

U kunt op het paneel klikken om extra opmerkingen toe te voegen. 

De tekst in het opmerkingen paneel kan worden aangepast door de lettertype groep en de alinea 

groep. (zie Werkbalk- lettertype en Werkbalk-Alinea) 

U kunt door de opmerkingen heen bladeren door gebruik te maken van de’ vorige’ en 

‘volgende’ pijlen. Deze vind u naast de opmerkingen titel. 

Opmerking: Als u het opmerkingen paneel niet kunt zien, selecteert u dan de ‘notities idee’ optie in 

het beeld tabblad in de weergeven/verbergen groep. 

Onderdelen in de mindmap (Ideeën) tonen en verbergen 

Op momenten dat u alleen bepaalde onderdelen in de mindmap wilt tonen, kunt u onderdelen 

verbergen. Dit doet u doormiddel van toon/verberg symbolen naast ieder onderdeel (idee). 

Klik op de verbergen knop om alle ideeën te verbergen die gekoppeld zijn aan dat idee.  

Klik op de tonen knop om alle voorheen verborgen ideeën te tonen. 

Onderdelen (Ideeën) verbeteren 

Voeg hyperlinks toe als websites, andere mindmaps of een ander document door middel van de 

hyperlink groep. (zie Werkbalk-hyperlinks groep) 

Voeg audio toe aan je ideeën door de huidige idee groep te gebruiken. (zie Werkbalk- Huidig idee 

groep) 

Bestand menu 

In het bestand menu kunt u nieuwe mindmaps creeren, bestaande mindmaps openen, mindmaps 

opslaan, mindmaps exporteren  en mindmaps uitprinten. 

Creëer een nieuwe mindmap 

Om een nieuwe mindmap te creeeren, gebruikt u de ‘nieuw’ optie in het bestand menu. Een nieuwe 

mindmap zal worden getoont met een hoofd idee. 



 

Een bestaande mindmap openen 

Wanneer u het bestand menu opent toont ClaroIdeas een lijst met mindmaps welke recentelijk zijn 

geopend. Als u de mindmap welke u zoekt niet kunt vinden in de recentelijk geopende mappen 

gebruikt u de ‘openen’ optie. 

 

Mindmap opslaan 

U wordt geadviseerd u werk regelmatig op te slaan. Om uw huidige mindmap op te slaan gebruikt u 

de ‘opslaan’ knop in het bestand menu. 

U kunt een nieuwe kopie van de mindmap maken, of de naam veranderen door de ‘opslaan als’ knop 

te gebruiken. Na het selecteren van deze optie wordt u de keus gegeven om een nieuwe naam en 

locatie voor het bestand aan te wijzen. Wanneer u klaar bent klikt u op de opslaan knop. 



Importeren van bestanden 

Het is mogelijk ClaroCapture projecten in ClaroIdeas te importeren door de ‘Import’ knop te 

gebruiken. 

  

Klik op het ClaroCapture item en selecteer  een ClaroCapture bestand (.ccp). ClaroIdeas creert nu een 

mindmap van het bestand. 

Exporteren van bestanden 

Op een bepaald moment wilt u wellicht werken met uw mindmap in een ander programma. U kunt 

uw mindmap exporteren naar Microsoft Word en Microsoft Powerpoint of u kunt uw mindmap 

opslaan als PDF-bestand of PNG-bestand. 

 



Klik op of Word of Powerpoint in het ‘exporteer naar’ menu en ClaroIdeas zal een relevant 

programma openen en een nieuw document openen. Het nieuwe document zal alle ideeën van de 

mindmap bevatten. 

Als u ervoor kiest om de mindmap naar een PFD of PNG-bestand te exporteren, zal ClaroIdeas eerst 

vragen een bestandsnaam en locatie te selecteren. Wanneer u dit heeft gedaan en op de opslaan 

knop klikt zal het bestand worden gecreëerd en opgeslagen. 

Mindmap afdrukken 

Om uw mindmap af te drukken selecteert u ‘afdrukken’ in het bestand menu. U kunt vervolgens 

kiezen welke printer u wenst te gebruiken, hoeveel kopieën u wenst en alle andere afdruk opties. 

 

Afdruk voorbeeld 

Voordat u uw mindmap afdrukt kunt u bekijken hoe de mindmap er op papier uit komt te zien. U 

kunt de ‘afdruk voorbeeld’ knop gebruiken in het bestand menu. 

 



De afdruk voorbeeld pagina heeft zijn eigen werkbalk, welke u kunt gebruiken om de manier van 

afdrukken te veranderen. 

 

Gebruik de afdrukken knop om uw mindmap af te drukken op uw geselecteerde printer of 

gebruik het dropdown menu op printers te selecteren. 

Gebruik de dropdown lijst in de zoomknop om de grootte waarin de mindmap wordt 

weergegeven te veranderen. Dit veranderd niet de grootte waarin de mindmap zal worden 

afgedrukt. Om dat te doen  dient u de ‘resize’ knop te gebruiken. 

U kunt snel en gemakkelijk het aantal pagina’s dat wordt weergegeven 

veranderen door op ‘one page’, ‘two pages’, ‘three pages’, ‘four pages’ of ‘six pages’ te klikken. 

Wanneer een mindmap uit meerdere pagina’s bestaat, kunt u in de 

pagina’s bladeren door de ‘First Page’, ‘Previous Page’, ‘Next Page’ en’ Last Page’ knop te gebruiken. 

Het nummer tussen deze knoppen in geeft weer op welke pagina u zich bevindt. 

Door te veranderen hoe groot de mindmap wordt afgedrukt kunt u de ‘resize’ knop 

gebruiken. De opties zijn: 

 Fit to page; Veranderd de grote van de mindmap zodat het op een pagina past. 

 Original scale; Veranderd de mindmap naar de grote zoals gecreerd. 

 Double scale; Vergroot de grote tot het dubbele van wat de huidige grote in het 

afdrukvoorbeeld is. 

 Half scale; Verkleint de grote van de mindmap tot de helft van wat de huidige grote in het 

afdrukvoorbeeld is. 

 Increase scale; Vergroot de grote van de mindmap hoe het huidig is weergegeven in het 

afdrukvoorbeeld. 

 Decrease scale; Verkleint de grote van de mindmap hoe het huidig is weergegeven in het 

afdrukvoorbeeld. 

U kunt de ‘double scale’, ‘Half scale’, ‘Increase scale’ en ‘decrease scale’ items herhaaldelijk 

gebruiken om de grote van uw mindmap te perfectioneren. 

De Landscape/Portrait knop veranderd tussen deze 2 afdruk methoden. 

Bekijken van uw Mindmap 

Er zijn verschillende manieren om uw mindmap te bekijken, u kunt; 



 Inzoomen 

 Naar map overzicht kijken 

 Zicht aanpassen 

Zoomen 

U kunt in- en uitzoomen op uw mindmap, door opties in de rechts onder in de hoek te gebruiken. 

 

De ‘een pagina’ knop zal de het scherm vullen met de mindmap. 

De ‘paginabreedte’ knop zal de mindmap grote veranderen zodat de gehele breedte van de 

mindmap zichtbaar is op het scherm. 

De ‘paginahoogte’ knop zal de mindmap grote veranderen zodat de gehele hoogte van de 

mindmap zichtbaar is op het scherm. 

Voor handmatige aanpassingen kunt u of de in/uitzoomen balk gebruiken om vergroting te 

veranderen tussen 10% en 400%. Een kleine verticale lijn in de balk geeft 100% aan. 

Overzicht 

Door het toevoegen van onderdelen (ideeën) zal de mindmap behoorlijk groot worden en zal deze 

niet meer in het werkscherm passen. Er is een voorbeeld paneel aan de rechter onderzijde in 

ClaroIdeas, welke u in staat stelt om gemakkelijk in de mindmap te navigeren. Als u het 

overzichtspaneel niet kunt zien, selecteer dan planoverzicht onder het beeldtabblad in de 

weergeven/verbergen groep. 

Het geheel aan ideeën van je mindmap is altijd zichtbaar in het overzichtspaneel en de opgelichte 

sectie geeft weer welk gedeelte zichtbaar is in het werkscherm. 

U kunt op het voorbeeld paneel klikken om door de mindmap te navigeren of u kunt de scrol balken 

aan de onder of rechterzijde gebruiken voor de navigatie. 

Aanpassen van het ClaroIdeas scherm 

De verschillende secties in ClaroIdeas kunnen worden verborgen of veranderd in grote afhankelijk 

van de taak die u uitvoert. Dit kan helpen wanneer u een mindmap aan het creeren bent en het de 

ruimte van het werkscherm overschreidt. 

U kunt de werkbalk verbergen of tonen door het menu item te selecteren op de Quick access 

toolbar (werkbalk snelle toegang) menu. 

U kunt het rechter paneel tonen of verbergen door op de pijl te klikken aan de rechterkant van 

het ClaroIdeas scherm. 



U kunt het linker paneel tonen of verbergen door op de pijl te klikken aan de linkerkant van het 

ClaroIdeasscherm. 

Deze verschillende panelen kunnen worden getoond en verborgen door in de weergeven/verbergen 

groep te selecteren. 

Toetsenbord sneltoetsen 

Functie sneltoets 

Nieuw Ctrl + N  
 

Openen Ctrl + O  
 

Opslaan Ctrl + S  
 

Opslaan als Ctrl + Shift + S  
 

Ongedaan maken Ctrl + Z  
 

Opnieuw Ctrl + Y  
 

Autoaanmaken Ctrl + Shift + A  
 

Vet Ctrl + B  
 

Cursief Ctrl + I  
 

Delete item Del  
 

Bewerken idee tekst Select idea + F2  
 

Selecteer alle ideeën Ctrl + A  
 

Toon werkbalk sneltoetsen Alt  
 

Focus op overzichtsweergave Ctrl + F2  
 

Focus op mapweergave Ctrl + F3  
 

Focus op autoaanmaken Ctrl + F4  
 

Focus op idee notities Ctrl + F5  
 

Focus op Context Help Ctrl + F6  
 

Go naar vorig knooppunt Up arrow  
 

Go naar volgend knooppunt Down arrow  
 

 

Contact informatie 

We willen u graag bedanken voor het gebruiken van ClaroIdeas 

U kunt meer Claro Software producen bekijken op www.opdidaktsupplies.nl  

Als u vragen of problemen ondervind bezoek dan volgende pagina’s help.clarodownloads.com of 

contacteer on op support@clarosoftware.com 

We stellen prijs op uw feedback. 

 

http://www.opdidaktsupplies.nl/
http://help.clarodownloads.com/
mailto:support@clarosoftware.com


Claro Software Ltd 
Tel: +44 (0)1772 977 888 
US Toll Free: 1-866-800-5151 
www.clarosoftware.com 

Opdidakt Supplies 
Schoonstraat 23 
5384 AK Heesch 
 
T: 0412-450577 
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