
 
 

Hebben uw medewerkers 
de voor uw bedrijf nodige kennis? 

 
Heeft u voldoende kennis? 

 
Maakt u gebruik van alle mogelijkheden? 

 
Onze workshops: 

Kennis Structurering 
Data Mining 

Ontology Design 
voor een optimaal resultaat. 

 
Vrij van BTW 

Vraag offerte of prijsbevestiging. 
 

Maak een afspraak om kennis te maken. 
 

Knowledge Matters 
te Almere Haven 

 
www.knowledge-matters.nl 

06-52471583 
 

afdeling van onze firma 
Knowledge Communication Enterprises V.O.F. 

KvK 3905 8012 
Algemene Voorwaarden gedeponeerd KvK 

31 oktober 2007 

  

 
 
 

Workshop Kennis Structurering 
 

Gebruik van actuele software: 
De praktijk 

 
Twee halve dagen 
Praktische aanpak 
Gratis software:  

Free Mind 0-8-0 en IHMC Cmap 4-12 

           
Eveneens software gebruik van: 

MindPad 2-0 
en Mindjet Lite 7 

 
Toespitsing op uw bedrijf of organisatie 

is mogelijk in een derde halve dag. 
 
 
 

 
 
 



Een praktische start maken en  
de kunst afkijken: 

 

Workshop Kennis Structurering 
 

De workshop zal bestaan uit: 
 

Inhoud: 
 

Mogelijkheden 
De opbouw van Kennis structuren 

Wat kan je er mee? 
fascinerend en veelzijdig 

Demonstraties van de software 
 

Praktikum: 
opstellen van de eerste structuur 

 
Plenaire bespreking 

Meerdere mogelijkheden 
Kleuren, icons, knopen in allerlei soorten 

Gebruik voor brainstorming 
Gebruik voor archief ontsluiting 

Internet search 
Gebruik als website index 
Gebruik als tekst planner. 

 
Zelf doen: 
 Praktikum 

Toespitsing op de eigen organisatie: 
de afsluitende Cmap 

 

 Technieken specifiek in gebruik voor Kennis Management: 
 

Kennis Structurering 
en 

Ontologie 
Data Mining  
Web Mining 

 
Een map kan worden gemaakt  

met de Free Mind software, 
gratis te downloaden van onze website. 

 
IHMC software is ook gratis te gebruiken door particulieren en 

opleiders en heeft een prachtige lay-out. 

 
Maps behoren tot de meest fascinerende 

en bruikbare schematechnieken. 
Hun veelzijdigheid in het gebruik is verbazingwekkend. 

Brainstorming. 
Internet ontsluiting. 

Archief search. 
 

Totaal beslaat de workshop 2 halve dagen. 
Mogelijk is een derde halve dag om de toespitsing  

op de eigen organisatie te concretiseren. 
 

Vrij van BTW 
 

Specifieke derde halve dag: 
prijs in overleg 

Een deel van de factuur van een workshop kan verrekend 
worden met de factuur voor een Quick Scan. 

 
 

 


