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Abstract 

Creatief probleemoplossen is oplossen van problemen die nieuw zijn voor de oplosser (Runco, 

1994; Scott, Leritz & Mumford, 2004). Door deze problemen goed te definiëren verbetert de kwaliteit van 

de oplossingen, dit definiëren wordt probleemconstructie genoemd (Reiter-Palmon & Robinson, 2009). 

Probleemconstructie wordt veelal onderschat, veel mensen nemen weinig tijd voor het contrueren van 

problemen (Reiter-Palmon & Illies, 2004). Deze studie onderzocht of de vaardigheid creatief 

probleemoplossen getraind kon worden middels een probleemconstructietraining die op de smartphone 

wordt gegeven. Er bestaan steeds meer smartphoneapplicaties die zich richten op gedragsverandering 

(Dennison et al., 2013). Deze studie onderzoekt of het mogelijk is om vaardigheidstrainingen ook via de 

smartphone te doen. Dit zou het aanbieden en volgen van trainingen in de toekomst toegankelijker kunnen 

maken. Aangezien de training meer structuur aanbrengt in het creatieve proces, werd tevens onderzocht of 

mensen met een hoge behoefte aan structuur meer baat hebben bij het volgen van training (personal need 

for structure; Rietzschel et al., 2007). 

De training zelf ging in vier sessies gespreid over één week in op het construeren van een eigen 

project of probleem. De 60 deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee condities, een 

trainingsconditie en een controleconditie. Personal need for structure werd voorafgaand aan de training 

gemeten. De vaardigheden creatief probleemoplossen, probleemconstructie, probleem herdefinitie en 

enkele exploratieve metingen werden voorafgaand en na afloop van de training gemeten. Tegen de 

verwachting in zorgde de probleemconstructietraining niet voor een verhoging op de vaardigheden 

probleemconstructie en creatief probleemoplossen. De verbetering op creatief probleemoplossen na het 

volgen van de training werd niet gemedieerd door probleemconstructievaardigheden of gemodereerd door 

personal need for structure. Het blijkt wel mogelijk te zijn om trainingen op de smartphone aan te bieden. 

Mogelijke redenen voor het uitblijven van effecten worden langsgelopen in de Discussie. 
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Inleiding 

[Albert Einstein] was once asked: “If you have one hour to save the world, how would you spend 

that hour?” He replied, “I would spend 55 minutes defining the problem and then five minutes solving it” 

(Cougar, 1995, p. 178).  

Met deze opmerking maakte Einstein duidelijk dat een probleem pas opgelost kan worden als 

men weet wat het probleem precies inhoudt. Onderzoeken geven Einstein gelijk: het degelijk definiëren 

van een probleem, ook wel probleemconstructie genoemd, zorgt ervoor dat het probleem beter opgelost 

kan worden (Reiter-Palmon & Robinson, 2009). De waarde van probleemconstructie wordt door velen 

echter onderschat: veel mensen staan nauwelijks stil bij probleemconstructie en beginnen meestal meteen 

met het bedenken van oplossingen (Jonassen, 2004). Daarbij wordt er in onderzoek en onderwijs 

nauwelijks aandacht besteed aan het onderwerp. Het gebrek aan aandacht voor probleemconstructie is 

zonde. Het oplossen van problemen is namelijk één van de belangrijkste taken die mensen uitvoeren. 

Zowel op school, op het werk, als in het dagelijks leven is het oplossen van problemen gerelateerd aan 

succes. Het correct oplossen van een natuurkundig probleem zorgt bijvoorbeeld voor een hoger cijfer en 

het succesvol oplossen van een leveringsprobleem in een bedrijf kan mogelijk leiden tot een promotie.  

De problemen die scholieren en werknemers tegenkomen verschillen echter in de mate waarin ze 

gestructureerd zijn. Op middelbare scholen wordt bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan 

domeinspecifieke kennis die door middel van duidelijke opgaven wordt getoetst, zoals het oplossen van 

een wiskundeopgave. Bovendien krijgen studenten aan de universiteit kant-en-klare casussen 

voorgeschoteld die weinig exploratie behoeven, zoals het analyseren van een dataset. Deze problemen 

hebben met elkaar gemeen dat het doel, de oplossingsstrategie en mogelijke obstakels bij het oplossen 

duidelijk gespecificeerd zijn; de problemen hebben een duidelijke structuur. Daartegenover staan de 

ongestructureerde problemen die werknemers doorgaans tegenkomen, zoals het bedenken hoe het bedrijf 

een competitief voordeel ten opzichte van andere bedrijven behoudt. In deze ongestructureerde problemen 

zijn onderdelen van het probleem (het doel, de juiste oplossingsstrategie en de mogelijke obstakels) niet 
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bekend en moeten nog achterhaald worden. Het ontdekken van de verschillende onderdelen en het 

vervolgens oplossen van het onbekende probleem is een lastig proces dat creatief probleemoplossen 

wordt genoemd (Runco, 1994; Scott, Leritz & Mumford, 2004). Het is door het gebrek aan educatie over 

probleemconstructie niet verwonderlijk dat veel mensen deze problemen niet op de meest efficiënte 

manier oplossen (Reiter-Palmon, Mumford & Runco, 1997).  

Creatief probleemoplossen kan gelukkig op een effectieve manier worden getraind, vooral door 

trainingen die systematiek aanbrengen in het creatieve proces (Runco, 1994; Scott et al., 2004). In het 

huidige onderzoek wordt de effectiviteit van een training voor creatief probleemoplossen onderzocht die 

zich richt op het systematiseren van het creatieve proces. Meer specifiek zal deze training zich richten op 

het trainen van de vaardigheid probleemconstructie. Doordat de focus van de training op het structureren 

van het creatieve proces ligt, is het goed mogelijk dat de training vooral effectief is voor mensen die 

behoefte hebben aan systematiek en structuur, namelijk mensen met een hoge mate aan personal need for 

structure (Rietzschel, De Dreu & Nijstad, 2007). Dit onderzoek kijkt daarom naar de rol van personal 

need for structure als moderator voor de effectiviteit van de training. 

Een bijzonderheid van de onderzochte training is dat deze met de smartphone wordt gedaan. De 

laatste jaren duiken er steeds meer veelbelovende gezondheidsinterventies via mobiele applicaties op 

(Dennison, Morrison, Conway & Yardley, 2013). Er bestaan echter nog weinig trainingen die via 

applicaties worden gegeven (Lathia et al., 2013). De stap naar trainingsapplicaties is een logische; 

middels mobiele applicaties kunnen namelijk voor een relatief laag bedrag veel mensen worden bereikt 

(Cranwell et al., 2014; Lathia et al., 2013; Luxton, McCan, Bush, Mishkind, Reger, 2011; Reger et al., 

2013). Zowel de rol van probleemconstructie binnen creatief probleemoplossen als trainingen via de 

smartphone zijn veelbelovende onderwerpen die in de huidige wetenschappelijke literatuur weinig 

onderzocht zijn. Dit onderzoek heeft als eerste doel te onderzoeken of de vaardigheid creatief 

probleemoplossen getraind kan worden middels een probleemconstructietraining. Het tweede doel van dit 

onderzoek is ontdekken of mensen met behoefte aan systematiek meer baat hebben bij een 
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creativiteitstraining waar de focus op systematiek ligt. Tot slot heeft dit onderzoek het doel om het 

onderzoek naar trainingsapplicaties voor de smartphone te starten. Deze drie doelen zullen worden 

gerealiseerd middels een experimenteel onderzoek. In de experimentele conditie doen deelnemers de 

training in creatief probleemoplossen; de controleconditie doet tijdens het onderzoek niks, maar kan na 

het onderzoek vrijwillig aan de training deelnemen. Voor aanvang van de training wordt onder de 

deelnemers de mate van personal need for structure gemeten. Tevens worden voor en na de training de 

vaardigheden creatief probleemoplossen en probleemconstructie gemeten. Onderzocht zal worden of de 

training effectief is in het verbeteren van zowel de vaardigheid creatief probleemoplossen als de 

vaardigheid probleemconstructie en of deze effecten gemodereerd worden door personal need for 

structure. 

2. Wat zijn problemen? 

Men spreekt van een probleem wanneer er een discrepantie bestaat tussen de huidige situatie en 

een bepaalde gewenste uitkomst (Jonassen, 2004). Deze discrepantie is bij sommige problemen bekend, 

maar bij anderen niet. Een probleem waarbij de discrepantie bekend is, is wanneer de tandpasta op is als 

je je tanden wilt poetsen. De oplossing is duidelijk: er moet tandpasta worden gekocht. Wanneer je 

bijvoorbeeld vaak hoofdpijn hebt, is de discrepantie echter niet meteen duidelijk. In deze situatie zijn 

meerdere oplossingen denkbaar: meer slapen, meer water drinken, gezonder eten, mediteren en een aantal 

andere oplossingen. Het oplossen van problemen waarvan de discrepantie nog niet duidelijk is, staat in dit 

onderzoek centraal. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op verschillen tussen problemen.  

Om te begrijpen wat voor verschillen er tussen problemen bestaan is het belangrijk om eerst een 

aantal fundamentele eigenschappen van problemen te bespreken. Problemen bestaan uit variabelen en 

onderdelen (Jonassen, 2004). Variabelen zijn kwesties en functies van een probleem en onderdelen zijn 

doel(en), oplossingstactiek(en) en obstakels van een probleem. Bij het oplossen van een sudoku zijn de 

variabelen bijvoorbeeld de cijfers in de sudoku. De onderdelen van een sudoku zijn de spelregels, je 



   7 

strategie, het gewenste eindresultaat en eventuele obstakels (bijvoorbeeld dat je geen concentratie hebt 

voor het maken van dergelijke puzzels). Probleemoplossing is elke doelmatige actie om de discrepantie 

tussen nu en de doelstaat op te lossen (Jonassen, 2004). Oplossers moeten hiervoor eerst een mentale 

representatie van het probleem vormen, vervolgens moeten ze de huidige probleemstaat intern met 

gedachtes of extern met acties manipuleren om zo de discrepantie tussen nu en de doelstaat op te lossen. 

Hoe een probleem moet worden opgelost hangt af van de manier waarop de eigenschappen van het 

probleem tot uiting komen. 

Problemen kunnen van elkaar verschillen in de mate van complexiteit, dynamiek, structuur en het 

domein (Jonassen, 2004). Kort gezegd gaat de complexiteit van een probleem over de hoeveelheid 

variabelen die een probleem heeft en in hoeverre deze variabelen elkaar beïnvloeden. Het maken van een 

animatiefilm is hier een goed voorbeeld van; een kleine aanpassing in de verhaallijn zorgt er al voor dat 

de animatie, de dialogen en de muziek ook aangepast moeten worden. De dynamiek geeft aan hoe 

veranderlijk de verschillende variabelen en onderdelen van een probleem over de tijd zijn. Winst proberen 

te maken via de aandelenbeurs is een voorbeeld van een dynamisch probleem; doordat koersen 

voortdurend veranderen, moeten strategieën ook continu aangepast worden. De structuur verwijst naar 

hoe duidelijk de onderdelen (doelen, oplossingstactieken en obstakels) van het probleem zijn. Een goed 

gestructureerd probleem is een routineklus; de oplosser weet dan immers precies welke onderdelen een 

probleem heeft. Een slecht gestructureerd probleem is een nieuw en onbekend probleem waarvan de 

onderdelen onbekend zijn voor de oplosser. Daarnaast is er bij deze problemen vaak sprake van meerdere 

doelen die naast elkaar bestaan en met meerdere oplossingstactieken opgelost dienen te worden. Tot slot 

wordt met het domein de context en het kennisgebied van een probleem bedoeld, zoals natuurwetenschap, 

psychologie of biologie. 

Tussen de complexiteit, dynamiek en structuur van een probleem bestaat een samenhang 

(Jonassen, 2004). Slecht gestructureerde problemen zijn vaak ook complex en dynamisch. Er bestaan 

echter ook problemen waarin deze samenhang niet tot uiting komt. Een computerspel met vaststaande 
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missies is een voorbeeld van een goed gestructureerd en statisch probleem dat toch complex is. De regels, 

doelen obstakels en variabelen van dergelijke computerspellen zijn duidelijk, bekend (gestructureerd) en 

onveranderlijk (statisch), maar een kleine misstap kan ervoor zorgen dat je de missie niet meer kunt 

volbrengen (complex). Een tweede voorbeeld waar de samenhang niet opgaat het is splitsen van grote 

groepen mensen in kleinere groepjes. Ondanks dat dit probleem simpel en goed gestructureerd is, is het 

wel een dynamisch probleem: de groepsgrootte kan per keer verschillen waardoor het verdelen net op een 

andere manier moet worden gedaan. De structuur van een probleem heeft minder met de inhoud van het 

probleem te maken, maar meer over het begrijpen wat er moet worden gedaan om een probleem op te 

lossen. Hoewel er strategieën bestaan om ongestructureerde problemen te structureren, worden deze 

nauwelijks aangeleerd (Jonassen, 2004). Veel mensen komen ongestructureerde problemen pas tegen 

wanneer ze aan het werk gaan. Dit onderzoek zal zich daarom hoofdzakelijk richten op ongestructureerde 

problemen. 

Enkele voorbeelden van slecht gestructureerde problemen zijn het verhogen van 

klanttevredenheid, het ontwerpen van een auto en het verminderen van luchtvervuiling. Neem 

bijvoorbeeld het verhogen van de klanttevredenheid. Om dit probleem op te lossen moet de oplosser eerst 

nagaan welk doel het meest effectief is om de klanttevredenheid te verhogen. Misschien willen de klanten 

betere service, meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen, meer milieubewuste producten of een 

combinatie van doelen. Als de oplosser weet welk doel of welke doelen het meest effectief zullen zijn in 

de huidige situatie, moet de oplosser bedenken op welke manier het doel het beste behaald kan worden. 

Stel dat de oplosser heeft gekozen voor het verlagen van de prijzen, dan zijn er meerdere 

oplossingsstrategieën die dit doel kunnen bereiken. Enkele mogelijke oplossingsstrategieën zijn: het 

gebruiken van goedkopere grondstoffen, het efficiënter vervoeren van de producten of het inzetten van 

goedkopere arbeidskrachten. Welke oplossingsstrategie het beste zal werken verschilt per situatie en in 

sommige situaties is het nodig om meerdere oplossingsstrategieën tegelijkertijd in te zetten. Tot slot moet 

de oplosser nagaan welke obstakels hij denkt tegen te komen. Het ligt in de aard van slecht 
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gestructureerde problemen besloten dat de oplosser eventuele obstakels niet altijd van tevoren kan zien 

aankomen. Onderzoek laat zien dat het identificeren van en het voorbereiden op obstakels die je mogelijk 

tegenkomt het bedenken van een passende oplossing ten goede komt (Peterson et al., 2013). Een oplosser 

doet er dus goed aan om het probleem te construeren door doelen, oplossingstactieken en obstakels al 

vroeg in het proces te identificeren (Reiter-Palmon & Robinson, 2009). De volgende paragraaf gaat in op 

de vaardigheid probleemconstructie en de rol hiervan in creatief probleemoplossen. 

3. Creatief probleemoplossen en probleemconstructie 

Zoals eerder beschreven is probleemconstructie het achterhalen van onderdelen (doelen, 

oplossingstactieken en obstakels) van slecht gestructureerde problemen (Jonassen, 2004). Een goede 

tactiek voor probleemconstructie is om meerdere potentiële onderdelen te bedenken en vervolgens de 

beste te selecteren (Jonassen, 2004). Er kan worden gesteld dat het achterhalen van de onderdelen van een 

probleem een creatief proces is; creativiteit is namelijk het genereren van nieuwe ideeën, inzichten of 

probleemoplossingen die potentieel bruikbaar zijn (De Dreu, Baas & Nijstad, 2008). Creativiteit 

gebruiken in het oplossen van slecht gestructureerde problemen en deze problemen op een nieuwe manier 

oplossen wordt creatief probleemoplossen genoemd (Reiter-Palmon & Robinson, 2009; Runco, 1994). 

Deze paragraaf gaat in op creatief probleemoplossen en probleemconstructie. 

Er bestaan verscheidene modellen die creatief probleemoplossen in kaart brengen, maar deze 

modellen zijn in grote lijnen gelijk aan elkaar (Malinin, 2015). Een procesmodel dat creatief 

probleemoplossen in kaart brengt is het model van Mumford, Medeiros en Partlow (2012; zie Figuur 1). 

Aangezien probleemconstructie in dit onderzoek centraal staat en probleemconstructie één van de stappen 

is, zal het model enkel kort aan bod komen. De eerste stap in het procesmodel voor creatief 

probleemoplossen van Mumford et al. (2012) is het identificeren en construeren van een probleem. 

Probleemidentificatie is het vinden van een probleem en probleemconstructie is het achterhalen van de 

onderdelen van een probleem. De tweede stap is het verzamelen, organiseren en verwerken van 
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informatie die nodig is om het probleem verder in kaart te brengen en uiteindelijk op te lossen. In de 

derde stap worden alternatieve oplossingen bedacht. In stap vier worden de bedachte oplossingen 

geëvalueerd en worden de beste oplossingen gekozen. Met deze oplossingen wordt in stap vijf de 

implementatie vormgegeven en uitgevoerd. Dit model maakt duidelijk dat het creatieve proces 

voortbouwt op de probleemconstructie. Hoewel probleemconstructie de fundering lijkt te vormen voor het 

succesvol oplossen van een probleem, is hiernaar weinig onderzoek gedaan (Reiter-Palmon & Robinson, 

2009).  

In 1977 onderzochten Getzels en Csikszentmihalyi het verband tussen probleemconstructie en de 

originaliteit en evaluatie van schilderijen van kunststudenten. Probleemconstructie werd op meerdere 

manieren gemeten, waaronder de tijd die studenten namen om een schilderobject te kiezen, hoe uniek het 

object was dat ze kozen en de manier waarop ze het object hanteerden. Het bleek 

dat studenten die het probleem beter construeerden originelere en kwalitatief 

betere schilderijen maakten. Daarbij waren deze studenten ook op de langere 

termijn succesvoller als kunstenaar (Csikszentmihalyi, 1990). Meer onderzoek 

vond een positief verband tussen probleemconstructie en creatieve prestaties. 

Rostan (1994) vond namelijk dat succesvolle kunstenaars en onderzoekers meer 

tijd spendeerden aan het construeren van een probleem dan minder succesvolle 

kunstenaars en onderzoekers. Voss, Wolfe, Lawrence en Engle (1991) vonden 

eenzelfde verband bij politici: meer succesvolle politici bleken namelijk meer tijd 

aan het construeren van problemen te spenderen. Deze onderzoeksresultaten doen 

vermoeden dat een goede probleemconstructie in verschillende werkvelden 

meerwaarde heeft. Deze vermoedens worden versterkt door onderzoeken die laten 

zien dat mensen die vaardig zijn in probleemconstructie originelere en kwalitatief 

betere oplossingen bedenken voor verschillende dagelijkse problemen (Okuda, 

Runco & Berger, 1991; Reiter-Palmon, Mumford, O’Connor Boes & Runco, 1997; Reiter-Palmon, 

Figuur 1. Procesmodel van 
creatief probleemoplossen 
(naar Mumford et al., 2012).
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Mumford & Threlfall, 1998). Dit verband bleef overeind wanneer ook andere constructen werden 

meegenomen, zoals ideegeneratie en intelligentie (Mumford et al., 1997). Het schaarse onderzoek lijkt 

dus uit te wijzen dat probleemconstructie belangrijk is voor het oplossen van complexe, dynamische en 

statische problemen in uiteenlopende domeinen. 

Merkwaardig genoeg is probleemconstructie voor de meeste mensen een automatisch proces 

(Reiter-Palmon & Illies, 2004). Door een probleem zo snel mogelijk te construeren kunnen mensen 

namelijk door naar het bedenken van ideeën. Dit is een stap die ze mogelijk leuker vinden dan het 

construeren van problemen. Het automatisch en vluchtig construeren van problemen blijkt voor een 

onoriginele probleemrepresentatie te zorgen die dicht bij iemands eerdere ervaringen ligt (Johnson, 

Daniels & Huff, 2001). Het gevolg van deze onoriginele probleemrepresentatie is dat mogelijke 

oplossingen van lagere originaliteit en kwaliteit zijn (Reiter-Palmon & Robinson, 2009). Het bewust en 

degelijk construeren van problemen kan echter worden aangeleerd door middel van trainingen (Fontenot, 

1993; Kay, 1991). De volgende paragraaf gaat dieper in op creativiteitstrainingen. 

4. Trainingen voor creatief probleemoplossen 

De populariteit van creativiteitstrainingen is groot (Scott et al., 2004). Ongeveer een kwart van de 

grote bedrijven biedt hun werknemers creativiteitstrainingen aan. In 2004 voerden Scott et al. een meta-

analyse uit waarin de effectiviteit van creativiteitstrainingen werd onderzocht. In de analyse werden 

verschillende typen creativiteitstrainingen onderscheiden, voor de huidige studie zijn voornamelijk de 

resultaten met betrekking tot trainingen voor creatief probleemoplossen relevant. Scott et al. 

concludeerden dat trainingen voor creatief probleemoplossen effectief waren in het verhogen van 

creatieve prestatie van de deelnemers. Trainingen met een focus op structuur aanbrengen in het creatieve 

proces bleken het meest effectief te zijn. Deze paragraaf zal zich richten op de effectiviteit van trainingen 

voor creatief probleemoplossen. 
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De meeste trainingen op het gebied van creatief probleemoplossen zijn gebaseerd op 

verschillende versies van het procesmodel voor creatief probleemoplossen dat in de vorige paragraaf is 

beschreven (Mumford et al., 2012; Scott et al., 2004). Een voorbeeld van een training die zich specifiek 

richt op enkele stappen in het procesmodel is de training van Davis (1969, in Scott et al., 2004). In deze 

training worden deelnemers geleerd om een object op meerdere manieren te bekijken door een checklist 

na te lopen. Deze checklist bestaat onder andere uit het veranderen van de kleur, het weghalen van 

onderdelen en het aanpassen van de designstijl. Deelnemers kregen door het uitvoeren van de checklist 

nieuwe ideeën voor het verbeteren van de objecten. Een training die zich juist op meerdere stappen van 

het procesmodel richt is het Creative Problem Solving Program van Noller en Parnes (1972, in Scott et 

al., 2004). Deze training onderscheidt namelijk zes verschillende stappen die middels lezingen en 

discussies duidelijk worden gemaakt aan de deelnemers. Deze stappen zijn het vinden van problemen, 

probleem ontdekken, informatie zoeken, ideeën verzinnen, oplossingen identificeren en steun voor de 

gekozen oplossing verkrijgen. Na de lezingen en discussies kregen de deelnemers opdrachten die de 

belangrijkste onderdelen van de training verduidelijken. Meerdere onderzoeken hebben de effectiviteit 

van het Creative Problem Solving Program aangetoond (Scott et al., 2004). Scott et al. vonden dat 

trainingen voor creatief probleemoplossen die het procesmodel voor creatief probleemoplossen als basis 

gebruikten effectief waren (r = .33). Deze trainingen waren bovendien effectiever dan trainingen die een 

andere invalshoek gebruikten.  

In de vorige paragraaf is het nut van probleemconstructie voor het oplossen van slecht 

gestructureerde problemen besproken. Onderzoek wijst uit dat het bewust en degelijk construeren van 

problemen aangeleerd kan worden (Fontenot, 1993; Kay, 1991). Daarnaast blijkt dat het trainen van de 

vaardigheid probleemconstructie bijdraagt aan het succes van trainingen voor creatief probleemoplossen 

(r = .55; Scott et al., 2004). Deelnemers zijn na het volgen van een training voor probleemconstructie 

beter in het creatief oplossen van probleem (Basadur, Graen & Green, 1982; Ellspermann, Evans & 

Basadur, 2007). Dit brengt ons naar de eerste hypothesen: 
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Hypothese 1: Deelnemers die de training voor probleemconstructie volgen verbeteren significant 

meer in hun vaardigheid probleemconstructie (het identificeren van doelen, 

oplossingstactieken en obstakels) dan deelnemers in de controleconditie. 

Hypothese 2: Deelnemers die de training voor probleemconstructie volgen verbeteren significant 

meer in hun vaardigheid creatief probleemoplossen (het origineel en uniek oplossen 

van problemen) dan deelnemers in de controleconditie. 

Hypothese 3: De verbetering in de vaardigheid creatief probleemoplossen (het origineel en uniek 

oplossen van problemen) als gevolg van de training, wordt gemedieerd door de 

vaardigheid probleemconstructie (het identificeren van doelen, oplossingstactieken en 

obstakels). 

Zoals gezegd zijn trainingen die structuur aanbrengen in het creatieve proces, zoals de training 

voor creatief probleemoplossen, het meest effectief (Scott et al., 2004). Systematiek speelt ook bij andere 

trainingscomponenten die bijdragen aan het succes van trainingen voor creatief probleemoplossen een 

sleutelrol. De huidige training heeft tevens een focus op systematiek. In de volgende paragraaf wordt de 

mogelijkheid nagegaan dat deze focus bij sommige individuen beter aansluit dan bij anderen.  

5. Behoefte aan structuur 

De focus op het structureren van het creatieve proces van de huidige training kan implicaties 

hebben voor de meest geschikte doelgroep voor de training. Individuen verschillen in de behoefte die ze 

hebben voor het structureren van de wereld om zich heen; mensen met een hoge personal need for 

structure hebben ten opzichte van mensen met een lage personal need for structure meer behoefte aan 

structuur en systematiek (Rietzschel, De Dreu & Nijstad, 2007). Deze paragraaf zal dieper ingaan op 

personal need for structure.  

Onderzoek toont aan dat mensen met een hoge personal need for structure niet graag worden 

geconfronteerd met onvoorspelbare en ongestructureerde situaties die te maken hebben met creativiteit en 
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wanneer ze een keuze gestructureerde taken boven ongestructureerde taken verkiezen (Gocłowska, Baas, 

Crisp & De Dreu, 2014; Rietzschel, Slijkhuis & Van Yperen, 2014). Als mensen met een hoge personal 

need for structure toch in een ambigue situatie terechtkomen proberen ze deze situatie zo snel mogelijk te 

overzien door simpele structurerende technieken te gebruiken zoals het gebruik van heuristieken en 

stereotypes (Rietzschel et al., 2007). Door het overmatig simplificeren van de werkelijkheid bedenken 

mensen met een hoge personal need for structure vaak minder creatieve ideeën dan mensen met een lage 

personal need for structure (Reiter-Palmon & Robinson, 2009). Daartegenover staat dat mensen met een 

hoge personal need for structure in zeer gestructureerde situaties juist creatiever kunnen zijn dan mensen 

met een lage personal need for structure (Rietzschel et al., 2014). Het trainen van de vaardigheid 

probleemconstructie traint dan ook precies hetgeen waar mensen met een hoge personal need for 

structure zowel behoefte aan hebben als moeite mee hebben, namelijk het gedegen structureren van 

situaties. Het is hierdoor aannemelijk dat deelnemers met een hoge personal need for structure sterkere 

verbeteringen in de vaardigheden probleemconstructie en creatief probleemoplossen ervaren tijdens het 

volgen van de training ten opzichte van deelnemers met een lage personal need for structure. 

Een tweede reden om aan te nemen dat er een moderatie-effect bestaat voor personal need for 

structure is dat de training mogelijk een gevoel van controle geeft aan mensen met een hoge personal 

need for structure over situaties waar ze eerder gevoelsmatig geen controle over hadden. Dit gevoel van 

controle kan vervolgens leiden tot een vermindering in hun angst om foute beslissingen te maken. 

Daarnaast presteren mensen met een hoge personal need for structure onder verrassende omstandigheden 

minder goed: na het zien van een verrassende stimulus werden mensen met een lage personal need for 

structure creatiever, terwijl mensen met een hoge personal need for structure juist minder creatief werden 

(Gocłowska, et al., 2014). Onderzoek heeft echter aangetoond dat er een interactie bestaat tussen personal 

need for structure en angst voor foute beslissingen (personal fear of invalidity) waarbij mensen met een 

hoge personal need for structure inderdaad slechter presteren op creativiteitstaken wanneer ze angstig 

zijn, maar beter presteren op creativiteitstaken wanneer ze niet angstig zijn (Rietzschel et al., 2007). 
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Wanneer mensen met een hoge mate aan personal need for structure minder angst hebben om een foute 

beslissing te maken zullen ze beter in staat zijn om creatieve prestaties te leveren (Rietzschel et al., 2007). 

Dit brengt ons naar de volgende hypothesen van het onderzoek. 

Hypothese 4: De verbetering in de vaardigheid probleemconstructie (het identificeren van doelen, 

oplossingstactieken en obstakels) als gevolg van de training, wordt gemodereerd door 

personal need for structure; deelnemers met een hoge personal need for structure 

zullen significant meer verbeteren op de vaardigheid probleemconstructie dan 

deelnemers met een lage personal need for structure. 

Hypothese 5: De verbetering in de vaardigheid creatief probleemoplossen (het origineel en uniek 

oplossen van problemen) als gevolg van de training, wordt gemodereerd door personal 

need for structure; deelnemers met een hoge personal need for structure zullen 

significant meer verbeteren op de vaardigheid creatief probleemoplossen dan 

deelnemers met een lage personal need for structure. 

Scott et al. (2004) onderzochten ook de samenhang tussen het gebruikte medium en 

trainingssucces. Een opvallende ontdekking was dat er geen trainingen voor creatief probleemoplossen 

waren die via de computer gegeven werden. Er worden tegenwoordig steeds meer digitale methodes 

ingezet om interventies te geven. De volgende paragraaf zal ingaan op een nieuwe ontwikkeling op het 

gebied van trainingen, namelijk trainingsapplicaties die met een smartphone te volgen zijn. 

6. Trainingsapplicaties 

Recentelijk is het aanbieden van interventies via applicaties op de smartphone – apps – steeds 

populairder geworden (Dennison Morrison, Conway & Yardley, 2013). Doordat de interventies op een 

goedkope manier veel mensen kunnen bereiken zijn apps zeer geschikt voor interventies en trainingen. 

Het merendeel van de huidige interventieapps is gericht op het verbeteren van gezondheid, zoals apps die 

leefgewoonten veranderen, informatie over (sport)activiteiten geven of preventief optreden tegen 
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psychische aandoeningen (Cranwell et al., 2014; Lathia et al., 2013; Luxton, Mccann, Bush, Mishkind, & 

Reger, 2011; Reger et al., 2013). Uit het opkomende onderzoek van deze interventieapps blijkt dat de 

apps effectief hun doel nastreven en dat gebruikers de apps als positief ervaren (Dennison et al., 2013). 

Het succes van interventieapps doet vermoeden dat trainingsapps tevens succesvol zullen zijn, maar er is 

nog veel meer onderzoek nodig om dat met zekerheid te kunnen stellen (Cranwell et al., 2014). Wel heeft 

het huidige onderzoek naar interventieapps al meerdere sterke en zwakke eigenschappen blootgelegd die 

behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van trainingsapps. Deze paragraaf zal de reeds bekende 

randvoorwaarden van interventieapps bespreken. 

Uit kwalitatief onderzoek naar de gebruikerservaringen van interventieapps komt naar voren dat 

gebruikers het bijhouden van de voortgang, het gebruiksgemak, de mogelijkheid om onderweg bezig te 

zijn en relevante notificaties als positief ervaren (Dennison et al., 2013). Doordat mensen hun smartphone 

over het algemeen bij zich hebben is het ook mogelijk om tijdens woon- en werkverkeer bezig te zijn met 

de training. Het volgen van een training zal hierdoor minder vrije tijd in beslag nemen dan wanneer 

iemand speciaal naar een locatie moet reizen om daar een training te volgen. Bijkomend voordeel is dat 

het betrekken van de omgeving van de gebruiker makkelijker wordt; via een notificatie kan er namelijk 

een opdracht worden gegeven die vrijwel meteen uitgevoerd kan worden. Gebruikers stellen het ook op 

prijs wanneer interventieapps relevante feedback op handige momenten geven (Lathia et al., 2013). De 

feedback in interventieapps kan zeer accuraat zijn door gebruik te maken van online databases waarin de 

voortgang wordt bijgehouden. Deze feedbackprocessen kunnen voor een groot deel worden 

geautomatiseerd, zodat het geven van feedback minder arbeidsintensief is. Daarnaast kan de timing van 

feedback ook goed worden bepaald: apps kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de GPS-functie, het 

herkennen van bepaalde bluetooth apparaten of het herkennen van een bepaald wifi netwerk om feedback 

enkel te geven wanneer iemand thuis is. Een andere optie is om gebruikers zelf een bepaalde tijd in te 

laten stellen wanneer ze feedback willen ontvangen. Tot slot is het door de steeds sterkere processoren 

van smartphones mogelijk om zwaardere taken via de smartphone uit te voeren (Cranwell et al., 2014; 
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Lathia et al., 2013). Apps lijken door deze voordelen zeer geschikt voor het volgen van trainingen. Er zijn 

echter ook een aantal obstakels waar men rekening mee moet houden bij het ontwikkelen van 

interventieapps. 

Interventieapps blijken een aantal zwakke punten te hebben waar rekening mee gehouden dient te 

worden bij de ontwikkeling van nieuwe interventieapps. Irrelevantie of te vaak voorkomende notificaties, 

het weergeven van negatieve voortgangsberichten, persoonlijke informatie op een manier dat anderen het 

kunnen zien en gebrek aan privacy worden door gebruikers als vervelend ervaren (Dennison et al., 2013; 

Lathia et al., 2013). Het lastige aan deze gebreken is dat wanneer de een wordt opgelost een ander 

mogelijk verslechtert. Het oplossen van irrelevante voortgangsberichten kan bijvoorbeeld middels het 

opslaan van meer gedetailleerde data en het geven van persoonlijkere feedback. De keerzijde van deze 

oplossing is echter dat de mate van privacy verminderd. Het is daarom zaak om een optimum tussen 

privacy en persoonlijkheid te vinden. Recent onderzoek heeft tevens aangetoond dat het lastig is om 

gebruikers over een langere tijd enthousiast te houden over het gebruik van de applicatie (Dennison et al., 

2013). Notificaties kunnen bijvoorbeeld makkelijk worden genegeerd door gebruikers, waardoor de 

applicatie steeds meer in vergetelheid raakt. Een goede timing voor notificaties speelt hierin mogelijk een 

sleutelrol; wanneer notificaties op de juiste tijd verschijnen zullen deelnemers makkelijker de 

trainingsapplicatie openen om door te gaan. Ook het plezier en het belang dat gebruikers ervaren bij de 

training is belangrijk: gebruikers zijn dan immers intrinsiek gemotiveerd om verder te gaan met de 

training. Om te kijken of er inderdaad een positieve relatie tussen intrinsieke motivatie en trainingssucces 

bestaat wordt motivatie exploratief meegenomen in het onderzoek. Een andere complicatie is het vinden 

van de juiste balans tussen effectiviteit van de training en inspanning (Dennison et al., 2013). Door de 

vluchtige manier waarop de meeste andere apps op een smartphone gebruikt worden verwachten 

gebruikers dat ze niet te lang bezig zullen zijn met de opdrachten van de training. Soms is het echter wel 

nodig dat een gebruiker wat meer tijd besteedt aan de opdrachten van de applicatie. Een optimum tussen 

inspanning en effectiviteit is dus belangrijk. Tot slot is het moeilijk om de omgeving van gebruikers op 
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een nuttige manier in te zetten zonder opdringerig over te komen. Als gebruikers te veel opdrachten en 

feedback krijgen zullen ze op een gegeven moment afhaken (Dennison et al., 2013). Ook hier is het 

vinden van een optimum tussen de twee uitersten zeer belangrijk. Om het succes van 

interventieapplicaties te vergroten is het belangrijk om oplossingen te vinden voor deze complicaties. 

Doordat het onderzoek naar trainingsapplicaties nog in de kinderschoenen staat kan men enkel speculeren 

over de oplossingen van deze complicaties. 

Naast dat er een optimum tussen effectiviteit, inzet, opdringerigheid en gemak moet worden 

gevonden kan een deel van de obstakels mogelijk worden opgelost door de intrinsieke motivatie van 

gebruikers zo hoog mogelijk te houden. Onderzoek naar de invloed van feedback op intrinsieke motivatie 

in situaties die creativiteit verlangen wijst uit dat de manier waarop feedback wordt gegeven belangrijk is 

(Zhou, 2008). Het blijkt dat positieve en informatieve feedback beter werkt dan negatieve en 

controlerende feedback om intrinsieke motivatie hoog te houden. Positieve en informatieve feedback 

zorgt er namelijk voor dat de ontvanger het gevoel heeft zelf keuzes te kunnen maken in plaats van 

geforceerd te worden naar wat de feedbackgever wil. De motivatie van de deelnemers wordt exploratief 

meegenomen in het onderzoek. Daarnaast ligt de focus in deze trainingsapplicatie op dat de deelnemers 

zichzelf feedback geven; elke keer als er nieuwe theorie aangeboden wordt kunnen de deelnemers 

aanpassingen maken in de gegevens die ze eerder ingevuld hebben (zie 7.3 Materiaal, Training). Op deze 

manier is het sturende en controlerende karakter van de feedback beperkt.  

7. Methode 

7.1 Deelnemers 

Deelnemers konden zich voor de training opgeven via de labwebsite van de Universiteit van 

Amsterdam (72 deelnemers). Tevens is er een advertentie op social media geplaatst voor het volgen van 

de training (4 deelnemers hebben zich via deze weg aangemeld). Het deelnemen aan het onderzoek 

gebeurde op vrijwillige basis. Deelnemers konden voor hun deelname 2.5 proefpersoonpunten of 20 euro 
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verdienen. Aan dit onderzoek deden 76 deelnemers mee1 (leeftijd M = 25.36, SD = 1.14; 60 vrouwen). 

Van de 76 deelnemers maakten er 16 de tweede vragenlijst niet. Hierdoor konden de gegevens van deze 

deelnemers niet worden meegenomen in de analyses. Van deze 16 deelnemers had één deelnemer de 

vragenlijst niet afgerond, waren drie deelnemers niet begonnen aan de vragenlijst en hadden 12 

deelnemers de training niet afgerond. Daarnaast had een deelnemer de instructies van één vragenlijst 

anders geïnterpreteerd, waardoor de desbetreffende vragenlijst van deze deelnemer niet meegenomen is in 

de analyses. De overige gegevens van deze deelnemer zijn wel meegenomen.  

Onder de overgebleven deelnemers waren 44 vrouwen (73.3%) en 16 mannen (26.7%). De 

gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 25 jaar (SD = 9.78). De hoogst genoten opleiding onder de 

deelnemers was in 36 gevallen WO of HBO (60%), in 11 gevallen VWO of Havo (18.3%), in 2 gevallen 

MBO (3.3%) en in 11 gevallen werd er voor de optie overig gekozen (18.3%). De deelnemers werden 

random verdeeld over twee condities: de experimentele conditie en de controleconditie. Enkele 

deelnemers die aanvankelijk in de experimentele conditie zaten zijn verplaatst naar de controleconditie, 

omdat ze een Iphone hadden en de trainingsapplicatie niet konden installeren op hun telefoon (zeven 

deelnemers). Hiervan hadden er twee deelnemers reeds de vragenlijst voor de experimentele conditie 

gemaakt, deze deelnemers hebben ook de tweede vragenlijst voor de experimentele conditie gemaakt en 

zijn naderhand verplaatst naar de controleconditie. Uiteindelijk zaten er 26 deelnemers (43.3%) in de 

experimentele conditie en 34 in de controleconditie (56.7%). Voor het counter-balancen van de condities 

zijn de vragenlijsten in twee volgordes aangeboden. Deelnemers in Volgorde 1 kregen de problemen van 

Mark en Janna (zie Materiaal, Creatief probleemoplossen), de problemen over het Evenement en de 

Olympische Spelen (zie 7.3 Materiaal, Probleemconstructie), de herdefinities voor milieu (zie 7.3 

Materiaal, Probleem herdefinitie) en de ideeën voor gezondheid (zie 7.3 Materiaal, Divergente 

                                                      
1 Gegeven de gemiddelde effectgrootte van r = .33 van trainingen bij creatief probleemoplossen (Scott, et 

al., 2004), blijkt uit een poweranalyse dat de steekproef voor een power van .80 voor soortgelijke metingen uit 
minimaal 162 deelnemers moet bestaan. Dit aantal bleek is moeilijk te realiseren voor trainingsstudies. In de 
Discussie wordt hier dieper op ingegaan. 
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creativiteit) in de voormeting. Deelnemers in Volgorde 2 kregen de problemen van Clara en Tom (zie 7.3 

Materiaal, Creatief probleemoplossen), de problemen over de Slang en het Project (zie Materiaal, 

Probleemconstructie), de herdefinities voor gezondheid (zie 7.3 Materiaal, Probleem herdefinitie) en de 

ideeën voor milieu (zie 7.3 Materiaal, Divergente creativiteit) in de voormeting. Volgorde 1 werd door 36 

deelnemers gedaan (60%) en Volgorde 2 werd door 24 deelnemers gedaan (40%). 

7.2 Procedure 

Deelnemers gaven zich via de labwebsite van de Universiteit van Amsterdam op en werden op 

basis van moment van inschrijven ingedeeld in de experimentele of controleconditie. Hierna kregen 

deelnemers een link met de eerste vragenlijsten en taken toegestuurd (creatief probleemoplossen, 

probleemconstructie, personal need for structure, divergente creativiteit, probleem herdefinitie, creatief 

gedrag, een aantal achtergrondvragen komen aan bod en in de experimentele conditie motivatie, zie 7.3 

Materiaal). Na het invullen kregen de deelnemers in de experimentele conditie een mail met de link naar 

de trainingsapplicatie en een persoonlijke code toegestuurd zodat ze konden beginnen met de training (zie 

7.3 Materiaal, Training). Drie dagen na het afronden van de training kregen de deelnemers in de 

experimentele conditie een mail met de link naar de tweede vragenlijsten en taken toegestuurd (creatief 

probleemoplossen, probleemconstructie, divergente creativiteit, probleem herdefinitie, creatief gedrag en 

motivatie, zie Materiaal). De deelnemers in de controleconditie kregen anderhalve week na het invullen 

van de eerste vragenlijsten en taken de link naar de tweede vragenlijsten en taken toegestuurd. 

7.3 Materiaal 

7.3.1 Onafhankelijke variabelen.  

Training. In de training werd in vier trainingssessies de vaardigheid probleemconstructie 

aangeleerd (zie Tabel 1). Een nieuwe sessie kon steeds 24 uur na het afronden van de vorige sessie 
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worden gedaan. De eerste 

sessie “Mijn probleem” 

besprak kort verschillen 

tussen problemen en 

deelnemers werden 

gevraagd om een lastig 

probleem uit hun eigen 

leven te beschrijven en de 

obstakels, mogelijke doelen en mogelijke oplossingstactieken te benoemen en beoordelen. Sessie 2 

“Ankubot” ging in op de ANKUBOT-methode om problemen te analyseren (zie Figuur 2). De 

ANKUBOT-methode is een Nederlandse variant op de CATWOE-methode (Zhu & Dale, 2000). Met 

Ambitie wordt de gewenste doelstaat voor het probleem bedoeld, de Neveneffect(en) gaan over de 

bijkomstige effecten van de huidige (problematische) situatie en de doelstaat, met Klant(en) worden de 

mensen bedoeld die met de situatie te maken hebben. 

De Uitvoerder(s) zijn de mensen die bij de uitvoering kunnen 

helpen, de Beslisser is wie er in de situatie beslissingsbevoegdheid 

heeft, de Obstakels zijn de moeilijkheden om van de huidige situatie 

naar de doelstaat te komen en de transformatie betreft het 

transformatieproces tussen nu en de doelstaat. Om de ANKUBOT-

methode duidelijker te maken werd er in de training een voorbeeld 

besproken:  

“In een bedrijf zijn veel klachten van werknemers 

dat de lift te traag is. De manager wilt eigenlijk niet dat er 

veel geld wordt geïnvesteerd in dit probleem en heeft jou 

gevraagd om het probleem op te lossen.” 
Figuur 2. De ANKUBOT-methode 
zoals aangeboden in de training. 
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Vervolgens werden de onderdelen van de ANKUBOT-methode uitgelegd, waarbij het voorbeeld 

steeds werd gebruikt om het geheel te verduidelijken: 

 

“In ons liftprobleem zijn er meerdere mogelijke ambities: Geen klachten van 

werknemers meer ontvangen, snellere liften, meer werknemers die traplopen, liften 

waarvan je het idee hebt dat ze sneller gaan, de lift-ervaring verbeteren Opvallend 

hieraan is dat de liften dus niet per definitie sneller hoeven te gaan, ook de beleving 

van de werknemers speelt een rol. Een neveneffect in ons voorbeeld van de trage lift 

is dat werknemers mogelijk geërgerd raken en daardoor hun werk minder goed 

doen. Een positief gevolg kan echter zijn dat werknemers elkaar beter leren kennen 

doordat ze in de lift een praatje kunnen maken. Wanneer je de ambitie hebt om meer 

werknemers te laten traplopen, kan een negatief effect van deze doelstaat zijn dat 

werknemers bezweet aankomen op hun werkplek. De klanten in ons liftprobleem zijn 

de klanten alle mensen die de lift gebruiken. Dit zijn voornamelijk de werknemers. 

Jij bent een van de uitvoerders in het liftprobleem. Afhankelijk van je gekozen 

ambitie komen hier nog meer mensen bij; als je bijvoorbeeld wilt dat de liften sneller 

gaan, zal je een aannemersbedrijf moeten inschakelen. Een obstakel in het 

liftprobleem is dat de beslisser van het probleem – de manager – weinig wil 

investeren in de oplossing. Een mogelijke transformatie het aanpassen van de 

beleving van de lift, zodat het minder vervelend is om in de lift te staan. Dit kan 

bijvoorbeeld door televisies of spiegels op te hangen in de lift.” 

 

Deelnemers kregen vervolgens de gegevens van hun vorige probleem te zien en konden deze 

aanpassen zodat ze bij de ANKUBOT-methode pasten. De derde sessie “Obstakels” ging dieper in op de 

manier waarop mensen zich op obstakels voor kunnen bereiden. Hierbij ging het voornamelijk over de 

invloed en de manipuleerbaarheid van de obstakels, waarbij met de invloed bedoeld werd in hoeverre een 
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obstakel de situatie beïnvloedde en met 

manipuleerbaarheid bedoeld werd in hoe makkelijk een 

obstakel weggenomen kon worden (zie Figuur 3; Peterson 

et al., 2013). Deelnemers konden de obstakels die ze in de 

vorige sessie hadden ingevuld aanvullen en beoordelen op 

mate van invloed en manipuleerbaarheid. In de laatste 

sessie “Kiezen” konden deelnemers hun ambitie 

(doelstaat) beoordelen op mate van haalbaarheid en 

originaliteit. Hierna konden ze hun beste en meest 

haalbare en hun meest creatieve ambitie kiezen uit de lijst 

van ambities die ze eerder gevormd hadden. Er werd de deelnemers gevraagd waardoor ze dachten dat het 

nastreven van hun creatieve ambitie moeilijk zou zijn. Ook werd de deelnemers gevraagd en welke 

aspecten ze juist wel goed vonden aan hun meest creatieve ambitie. Uiteindelijk moesten de deelnemers 

kiezen of ze zich voor hun beste of hun meest creatieve ambitie in gingen zetten. Tot slot konden de 

deelnemers verschillende oplossingstactieken bedenken om hun gekozen ambitie te behalen en kozen ze 

op dezelfde manier hun beste en meest creatieve oplossingstactiek. De training sloot af met de twee 

vragen: “Durf jij de uitdaging aan te gaan en te kiezen voor de oplossingstactiek met de meeste potentie?” 

en “Of kies je voor de oplossingstactiek waarvan je denkt dat het nu gaat slagen?”  

Personal need for structure. Personal need for structure werd gemeten met een naar het 

Nederlands vertaalde versie van de uit 12 items bestaande Personal need for structure schaal (Cronbach’s 

α = .84; Neuberg & Newsom, 1993; Thompson et al., 2001). Deelnemers gaven op een Likert-schaal van 

1 (sterk mee oneens) tot 7 (sterk mee eens) aan in hoeverre ze het eens waren met de uitspraken in de 

items. Enkele voorbeelditems zijn: “Ik hou niet van onzekere situaties” en “Ik hou van een duidelijk en 

gestructureerd leven leiden”. Een hogere score betekent dat deelnemers een hogere mate van personal 

need for structure hebben. 

Figuur 3. De manipuleerbaarheid en invloed van 
obstakels 
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7.3.2 Afhankelijke variabelen.  

Manipulatiecheck. Om te controleren of de manipulatie (met andere woorden de training) is 

geslaagd werden er zes vragen gesteld die specifiek ingingen op de vaardigheden die de training beoogde 

te trainen (Cronbach’s α = .83). Deelnemers gaven op een Likert-schaal van 1 (helemaal niet meer eens) 

tot 7 (helemaal mee eens) aan in hoeverre ze het eens waren met de uitspraken van de items. Enkele 

voorbeelditems zijn “Voor ik een probleem oplos, probeer ik het probleem eerst van meerdere kanten te 

bekijken” en “Ik probeer creatief te zijn in het analyseren van problemen”. Een hogere score betekent dat 

de deelnemer de vaardigheden die de training beoogt te trainen meer uitoefent. 

Creatief probleemoplossen. Om de vaardigheid creatief probleemoplossen te meten werd gebruik 

gemaakt van vier probleembeschrijvingen (Chand en Runco, 1993). De deelnemers kregen telkens een 

korte probleembeschrijving van een ambigu probleem te lezen. Een voorbeeld van een dergelijk probleem 

is: 

 

“Clara zit in het eerste jaar van de studie Geneeskunde en heeft een part-time 

baan. Clara vindt haar vakken leuk, maar de vakken zijn ook moeilijk en kosten haar veel 

tijd en moeite. Haar huidige baan is bij een designbureau. Ze ondersteunt hier 

voornamelijk de andere werknemers door bijvoorbeeld belangrijke stukken te archiveren. 

De baan neemt 25 uur per week in beslag waardoor Clara minder tijd over heeft om te 

studeren. Sterker nog, door het gebrek aan tijd heeft ze maar een krappe voldoende 

gehaald voor twee belangrijke vakken die ze nodig heeft om tot het tweede studiejaar te 

worden toegelaten. Het salaris van haar baan is goed en ze vindt het werk leuk, ondanks 

dat ze niet veel praktische werkervaring opdoet. Clara wil geen vakken laten vallen. Deze 

vakken heeft ze nodig om het eerste studiejaar te halen zodat ze zonder studievertraging 

verder kan in het tweede studiejaar. Tot nu toe heeft Clara naast haar baan nog steeds 
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voldoendes kunnen halen, maar de moeilijkere vakken die ze op dit moment volgt vragen 

veel van haar tijd. Clara weet niet goed hoe ze dit probleem op kan lossen.” 

 

Hierna moesten de deelnemers een oplossing voor het probleem opschrijven. De oplossingen zijn 

gescoord op kwaliteit en originaliteit. Kwaliteit werd beoordeeld aan de hand van hoe plausibel en 

geschikt de oplossing is, de schaal liep van 1 (zeer lage kwaliteit, de oplossing is niet plausibel of 

geschikt) tot 5 (zeer hoge kwaliteit, de oplossing is zeer plausibel en geschikt). Originaliteit werd 

beoordeeld aan de hand van hoe uniek de oplossing is en in hoeverre er vast wordt gehouden aan de 

probleembeschrijving, de schaal liep van 1 (zeer lage originaliteit, geen extrapolatie, zeer dicht bij de 

probleembeschrijving gebleven) tot 5 (zeer hoge originaliteit, een hoge mate aan extrapolatie, niet dicht 

bij de probleembeschrijving gebleven). Wanneer deelnemers zowel originele als plausibele oplossingen 

creëren is hun vaardigheid creatief probleemoplossen hoger. Aangezien de gemiddelde originaliteitsscore 

(M = 1.79; SD = 0.91) beduidend lager lag dan de gemiddelde plausibiliteitsscore (M = 3.62; SD = 0.62) 

is ervoor gekozen om oplossingen die 2.5 of hoger scoorden op originaliteit en 3 of hoger scoorden op 

plausibiliteit aan te duiden als creatief. Het aantal creatieve oplossingen (minimaal 0, maximaal 2 per 

meetmoment) is meegenomen in de analyses. Een voorbeeld van een niet creatieve oplossing voor het 

bovenstaande probleem is “Kijken of ze minder kan werken” een voorbeeld van een creatieve oplossing is 

“Ze vraagt een loonsverhoging bij haar baan. Met het extra geld zet ze een bijles leraar in. Daardoor snapt 

ze de stof van haar studie beter en sneller”. De vier problemen werden in paren van twee counter-

balanced op twee meetmomenten aangeboden. In Volgorde 1 kwamen de problemen van Mark en Janna 

als eerste aan bod en in Volgorde 2 kwamen de problemen van Clara en Tom als eerste aan bod (zie 

Appendix). 

Probleemconstructie. Voor de meting van de vaardigheid probleemconstructie kregen de 

deelnemers over de meetmomenten heen vier verschillende probleembeschrijvingen te lezen met 

verschillende onderwerpen (Mumford et al., 1996). Een voorbeeld van een probleembeschrijving is: “Je 
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bent een rector van een school. Een van de leerlingen heeft een Slang meegenomen, maar die is nu 

vermist.” Vervolgens beantwoordden deelnemers vier vragen: hoe ze meer informatie zullen verkrijgen 

over het probleem, welk doel ze in de situatie hebben, op welke manier ze het probleem op zullen lossen 

en met welke beperkingen of restricties ze rekening willen houden. Per vraag waren er steeds vier 

antwoordmogelijkheden die varieerden in de mate waarin ze kwalitatief (hoog vs. laag) en origineel (hoog 

vs. laag) waren. De creatieve optie is de optie die zowel kwalitatief als origineel is (in dit geval de optie 

“Hoe kan ik vaststellen hoe gevaarlijk de Slang is om te kunnen oordelen of er hulp van buiten nodig 

is?”). Hoe vaker de deelnemers kozen voor de kwalitatieve, originele en creatieve opties, hoe hoger zijn 

vaardigheid probleemconstructie is. De problemen werden per meetmoment in paren van twee 

aangeboden en met vier vragen per probleem bestond de probleemconstructieschaal dus uit acht items per 

meetmoment. De twee paren werden counter-balanced op de voor- en nameting aangeboden. In Volgorde 

1 kwamen de onderwerpen “Evenement” en “Olympische Spelen” als eerste aan bod en in Volgorde 2 

kwamen de onderwerpen “Slang” en “Project” als eerste aan bod (zie Appendix). 

Probleem herdefinitie. Het vermogen om problemen te herdefiniëren werd onderzocht op basis 

van de methode van Baer (1998). Deelnemers kregen een onderwerp (ofwel het verminderen van 

milieuvervuiling, ofwel het verbeteren van de gezondheid) aangeboden, waarbij ze gevraagd werden om 

in vier minuten zoveel mogelijk alternatieve herformuleringen van het probleem op te schrijven. Net als 

bij Baer (1998) begon elke herformulering met “Hoe kunnen we…”. Een voorbeeld van een 

herformulering bij het milieuprobleem is “Hoe kunnen we efficiënter windenergie opwekken?”, een 

voorbeeld van een herformulering bij het gezondheidsprobleem is “Hoe kunnen we gezond eten 

aantrekkelijker maken?”. De onderwerpen werden counter-balanced aangeboden. In Volgorde 1 kwam 

het milieuprobleem als eerste aan bod en in Volgorde 2 kwam het gezondheidsprobleem als eerste aan 

bod.  

De herdefinities die de deelnemers bedachten werden ingevoerd op de computer. De 

herformuleringen zijn vervolgens op een Likert-schaal gescoord op de mate van originaliteit die van 1 
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(helemaal niet origineel) tot 5 (zeer origineel) liep. Originaliteit werd beoordeeld aan de hand van hoe ver 

de bedachte herformulering van de originele probleemstelling afstond en er een nieuw perspectief op het 

probleem werd genomen. Hoe hoger de deelnemers scoren, hoe beter ze zijn in het verzinnen van 

originele herformuleren van problemen. 

7.3.3 Exploratieve metingen. 

Divergente creativiteit. Divergente creativiteit werd met een brainstormtaak onderzocht (Nijstad, 

Stroebe, & Lodewijkx, 2002). Er werd gebruik gemaakt van de twee onderwerpen die tevens aan bod 

kwamen bij de probleem herdefinitietaak (het verminderen van milieuvervuiling en het verbeteren van de 

gezondheid). Binnen een meetmoment wisselden de onderwerpen elkaar af. Als er bij de probleem 

herdefinitietaak werd gevraagd naar herdefinities voor het milieuprobleem, werd er bij de brainstormtaak 

gevraagd naar ideeën voor het verbeteren van de gezondheid en omgekeerd. Een voorbeeld van een idee 

bij het milieuprobleem is “Meer bomen planten” en een voorbeeld bij het gezondheidsprobleem is “Roken 

verbieden”. 

 In Volgorde 1 kwam gezondheid als eerste aan bod en in Volgorde 2 kwam milieu als eerste aan 

bod. Deelnemers moesten in vier minuten zoveel mogelijk oplossingen voor het onderwerp bedenken. 

Deze ideeën voerden ze in op de computer. De deelnemers werden geïnstrueerd om zo veel en zo creatief 

mogelijke ideeën in te voeren. De ideeën zijn beoordeeld op originaliteit en plausibiliteit. Deze 

beoordeling gebeurde op een Likert-schaal die van 1 (helemaal niet origineel/helemaal niet plausibel) tot 

5 (zeer origineel/zeer plausibel) liep. Hoe originelere en plausibelere ideeën een deelnemer bedenkt, hoe 

beter het divergente denkvermogen is. Aangezien de gemiddelde originaliteitsscore (M = 1.62; SD = 0.78) 

beduidend lager lag dan de gemiddelde plausibiliteitsscore (M = 3.21; SD = 0.91) is ervoor gekozen om 

ideeën die een 2.5 of hoger op originaliteit en een 3 of hoger op plausibiliteit scoorden werden als creatief 

aan te duiden. Het aantal creatieve ideeën werd meegenomen in de analyses. 

Motivatie. Motivatie werd gemeten met de, naar het Nederlands vertaalde, Situational Motivation 

Scale (Guay, Vallerand & Blanchard, 2000). De items werden aan de training aangepast en de vragenlijst 
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werd enkel aan de deelnemers in de experimentele conditie aangeboden. De Situational Motivation Scale 

bestaat uit vier subschalen, namelijk intrinsieke motivatie (Cronbach’s α = .95; voorbeelditem: “Omdat ik 

denk dat de training interessant is”), geïdentificeerde regulatie (Cronbach’s α = .80; voorbeelditem: 

“Omdat ik denk dat deze training belangrijk voor me is”), externe regulatie (Cronbach’s α = .86; 

voorbeelditem: “Omdat ik de training moet doen”) en amotivatie (Cronbach’s α = .77; voorbeelditem: “Er 

zullen goede redenen zijn om deze training te doen, maar persoonlijk zie ik er geen”). Deelnemers gaven 

op een Likert-schaal die van 1 (totaal niet in overeenstemming) tot 7 (volledig in overeenstemming) liep 

aan in hoeverre verschillende stellingen op hen van toepassing waren. Hoe hoger de deelnemers scoren op 

een schaal, hoe meer ze het type motivatie hebben dat de schaal meet. 

Creatief gedrag en creatieve efficacy. Deelnemers gaven op de Nederlandse versie van de 

Creative Behavior Scale (Cronbach’s α = .78; Janssen, 2001; Baas & van der Maas, 2015) aan in hoeverre 

ze creatief gedrag laten zien. De schaal bestaat uit 8 stellingen waarbij de deelnemers op een Likert-

schaal, die van 1 (helemaal niet op mij van toepassing) tot 5 (helemaal op mij van toepassing) loopt, 

aangaven in hoeverre de stellingen op hen van toepassing waren. Enkele voorbeelditems zijn “Ik bedenk 

vaak originele oplossingen voor problemen” en “Achteraf probeer ik altijd het nut van mijn ideeën te 

evalueren”. Een hogere score op deze subschaal betekent dat deelnemers hun gedrag als creatief 

inschatten.  

Op de Nederlandse versie van Creative Self-Efficacy Scale van Tierny en Farmer (2001; 

Cronbach’s α = .92) gaven deelnemers aan in hoeverre ze zichzelf in staat achten om creatief te zijn. De 

schaal bestaat uit 3 items waarbij de deelnemers op een Likert-schaal, die van 1 (helemaal niet op mij van 

toepassing) tot 5 (helemaal op mij van toepassing) loopt, aangaven in hoeverre de stellingen op hen van 

toepassing waren. Een voorbeelditem is “Ik heb er vertrouwen in dat ik problemen creatief op kan 

lossen.” Een hogere score op deze subschaal betekent dat deelnemers zichzelf in staat achten creatief te 

kunnen zijn.  
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Achtergrondvragen en feedback. Deelnemers kregen tot slot enkele vragen over hun 

achtergrond, zoals leeftijd, sekse en hoogst genoten opleiding. Daarnaast werden er enkele vragen gesteld 

over de training, zoals hoeveel tijd ze aan de training besteed hadden en hoe leuk en nuttig ze de training 

vonden. 

8. Resultaten 

8.1 Beschrijvende statistiek en manipulatiecheck. 

Om te bepalen of sekse en opleidingsniveau gelijk over condities verdeeld waren zijn er twee Chi 

kwadraat testen uitgevoerd. Mannen en vrouwen bleken gelijk verdeeld te zijn over de condities: χ2 (1, N 

= 60) = 1.297, p = .26. Opleiding bleek tevens gelijk verdeeld te zijn over de condities: χ2 (1, N = 49) = 

.506, p = .73. Er waren 11 deelnemers die geen antwoord hadden gegeven op de vraag over hun hoogst 

genoten opleiding, deze deelnemers zijn niet meegenomen in de analyse. 

Tabel 2 geeft de gemiddelden, standaarddeviaties en correlaties tussen de variabelen weer. 

Allereerst is het belangrijk om te benoemen dat meerdere metingen op de voor- en nameting van hetzelfde 

construct niet onderling met elkaar correleerden. Dit geldt voor creatief probleemoplossen, 

probleemconstructie en divergente creativiteit. De manipulatiecheck, de metingen van creatief gedrag en 

de metingen van creatieve efficacy correleerden wel positief met elkaar. Een andere verrassende 

bevinding is de aanwezigheid van correlaties tussen de volgorde waarin de deelnemers de vragenlijsten 

maakten met de scores op zowel de voor- als de nameting van probleemconstructie en de voormeting van 

creatief probleemoplossen. Op de voormeting van probleemconstructie scoorden deelnemers die de 

problemen over het Project en de Slang deden hoger (M = 3.74; SD = 0.28) dan deelnemers die de 

problemen over het Evenement en de Olympische Spelen deden (M = 1.86; SD = 0.25). Op de nameting 

van probleemconstructie scoorden deelnemers die de problemen over het Project en de Slang deden 

tevens hoger (M = 4.06; SD = 0.22) dan deelnemers die de problemen over het Evenement en de 

Olympische Spelen deden (M = 1.83; SD = 0.31). Kortom, deelnemers scoorden hoger op de problemen 

Project en Slang dan op Evenement en Olympische Spelen. Op de voormeting van creatief 
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probleemoplossen scoorden deelnemers die oplossingen voor de problemen van Mark en Janna bedachten 

hoger (M = 0.81; SD = 0.13) dan deelnemers die oplossingen voor de problemen van Clara en Tom 

bedachten (M = 0.09; SD = 0.06). Op de nameting van creatief probleemoplossen was er geen significant 

verschil tussen de score van de oplossingen voor Mark en Janna (M = 0.63; SD = 0.65) en de score van de 

oplossingen voor Clara en Tom (M = 0.36; SD = 0.59). Bij de Exploratieve Analyses wordt dieper op de 

verschillen tussen de probleembeschrijvingen van probleemconstructie en creatief probleemoplossen 

ingegaan. Tot slot bestond er een positief verband tussen de voormeting van probleemconstructie en de 

nameting van creatief probleemoplossen. Tezamen wijzen deze resultaten erop dat er problemen met de 

metingen zijn. In de Discussie zal hier dieper op worden ingegaan. Aangezien de volgorde significant 

correleerde met meerdere metingen, is de volgorde in de analyses steeds meegenomen als een covariaat 

om hiervoor te controleren. 

Personal need for structure correleerde negatief met de nameting van creatief gedrag en de 

nameting van creatieve efficacy: deelnemers met een hoge personal need for structure beoordeelden zich 

in de nameting minder creatief in gedrag en in de mogelijkheid om creatief te kunnen zijn. In de 

voormeting van creatief gedrag en creatieve efficacy bestond er geen significant verband tussen personal 

need for structure en creatief gedrag of creatieve efficacy. Daartegenover correleerde de voormeting van 

creatief gedrag positief met de nameting van probleemconstructie. De voor- en nametingen van zowel 

creatief gedrag als creatieve efficacy correleerden onderling positief met elkaar. Beide metingen van de 

manipulatiecheck correleerden positief met alle metingen van creatief gedrag en creatieve efficacy.



   31 

Tabel 2  

Correlaties tussen creativiteit, probleemconstructie en personal need for structure
  M SD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
1. Volgorde1 1.40 0.49   

2. Creatief Probleemoplossen Voor 0.52 0.73 -.51**   

3. Creatief Probleemoplossen Na 0.47 0.62 .23 .13   

4. Probleemconstructie Voor 
2.62 1.70 .58** 

-
.36** .31*             

5. Probleemconstructie Na 3.12 1.77 -.62** .44** .03 -.23   

6. Probleem Herdefinitie Voor 2.20 0.57 -.10 .36** .06 -.06 .14  

7. Probleem Herdefinitie Na 2.02 0.41 .32* .00 -.12 .09 -.35** .20  

8. Divergente Creativiteit Voor 3.16 2.27 -.15 .11 -.03 -.12 .00 .24 .05  

9. Divergente Creativiteit Na 2.77 2.21 .06 -.02 .16 .06 -.01 .23 .42** .22  

10. Creatief Gedrag Voor 4.27 0.92 -.17 .00 -.31* .11 .30* .06 .01 -.10 -.05  

11. Creatief Gedrag Na 4.39 0.78 -.08 -.08 -.08 .23 .16 -.02 -.06 -.10 -.02 .58**  

12. Creatieve Efficacy Voor 4.48 1.05 -.06 -.02 -.14 .13 .12 -.06 .09 .01 -.05 .68** .52**  

13. Creatieve Efficacy Na 4.57 0.98 -.11 .05 -.08 .10 .19 .08 -.01 .12 -.03 .45** .75** .62**  

14. Manipulatiecheck Voor 4.73 0.97 -.29* .12 .02 -.04 .17 .03 -.26 -.09 -.21 .36** .37** .29* .27*  

15. Manipulatiecheck Na 4.77 0.90 -.17 .07 .03 -.02 .12 .06 -.05 -.11 -.16 .31* .50** .31* .31* .61**  

16. Personal Need for Structure 4.37 0.63 -.07 .12 .18 -.20 -.04 -.06 -.05 -.04 -.10 -.20 -.32* -.19 -.31* .07 .04 
* p < .05, ** p < .01, N = 57 t/m 60; 
 1 Volgorde 1 = Mark en Janna (creatief probleemoplossen), Evenement en Olympische Spelen (probleemconstructie), herdefinities voor milieu (probleem herdefinitie), ideeën 
voor gezondheid (divergente creativiteit) in de voormeting; Volgorde 2 = Clara en Tom (creatief probleemoplossen), Slang en Project (probleemconstructie), herdefinities voor 
gezondheid (probleem herdefinitie), ideeën voor milieu (divergente creativiteit) in de voormeting
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Manipulatiecheck. Om te testen of de training effectief was in het vergroten van de ervaren 

probleemconstructievaardigheden werd een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) 

x 2 (meetmoment: ervaren probleemconstructievaardigheden op de voor- en nameting) herhaalde 

metingen ANOVA uitgevoerd, waarbij conditie en volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen 

waren en meetmoment een binnenproefpersonenvariabele. Er waren geen hoofdeffecten van 

meetmoment, F(1,57) = 0.12, p = .73, η² = .00, conditie, F(1,57) = 1.43, p = .24, η² = .02 en volgorde, 

F(1,57) = 3.08, p = .09, η² = .05. Zoals te zien is in Tabel 3 was er ook geen significant interactie-effect 

tussen conditie en meetmoment, F (1,57) = 0.69, p = .41, η² = .01. Ten opzichte van de deelnemers in de 

controleconditie lieten de deelnemers de trainingsconditie dus geen grotere toename in ervaren 

probleemconstructievaardigheden zien. De training was dus niet effectief in het vergroten van ervaren 

probleemconstructievaardigheden. Of het wel effectief was in het vergroten van getoonde 

probleemconstructievaardigheden wordt hieronder beschreven.  

 

Daarnaast hebben deelnemers in de trainingsconditie aangegeven in hoeverre ze baat hebben 

gehad bij de training in het vergroten van hun creatief probleemoplossend vermogen. Een One-Sample T-

Test liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M = 4.54; SD = 1.26) dan het middelpunt van de schaal (4), 

Tabel 3  
Gemiddelden en standaarddeviaties van de metingen op creativiteit 

    Voormeting Nameting

 Meting Conditie  M SD M SD 

Creatief Probleemoplossen Controle 0.41 0.66 0.32 0.54 

 Experimenteel 0.65 0.80 0.65 0.69 

Probleem Constructie Controle 2.52 1.73 3.12 1.69 

 Experimenteel 2.69 1.69 3.27 1.89

Probleem Herdefinitie Controle 2.06 0.45 2.20 0.52

 Experimenteel 1.96 0.35 2.20 0.64 

Divergentie Creativiteit Controle 3.13 2.49 2.56 1.93 

  Experimenteel 3.20 2.00 3.04 2.54 

Manipulatiecheck Controle 4.58 0.95 4.69 0.96 

 Experimenteel 4.94 0.98 4.87 0.81 
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t(25) = 2.17, p = .04. Kortom, de training was dus niet effectief in het vergroten van de ervaren 

probleemconstructievaardigheden, maar deelnemers gaven wel aan baat te hebben gehad bij de training in 

het vergroten van hun creatief probleemoplossend vermogen. 

8.2 Hypothesetoetsing. 

Probleemconstructie. De eerste hypothese stelde dat deelnemers die de training voor 

probleemconstructie volgden significant meer zouden verbeteren in hun vaardigheid probleemconstructie 

(het identificeren van doelen, oplossingstactieken en obstakels) dan deelnemers in de controleconditie. 

Deze hypothese werd getoetst met een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 

(meetmoment: creativiteit van de probleemconstructie op de voor- en nameting) herhaalde metingen 

ANOVA, waarbij conditie en volgorde tussenproefpersonenvariabelen waren en meetmoment een 

binnenproefpersonenvariabele. Er waren geen hoofdeffecten van conditie en volgorde, Fs<1, ps > .55. Er 

werd wel een toename in probleemconstructievaardigheden gevonden, F(1,56) = 52.93, p < .001, η² = .49 

(zie Tabel 3). Dit effect werd, tegen de verwachting in, niet gemodereerd door conditie, F(1,56) = 0.02, p 

= .887, η² = .00, maar wel door volgorde, F(1,56) = 73.11, p < .001, η² = .57. Een vervolganalyse liet zien 

dat deelnemers vooral voor het Slangenprobleem hoge scores lieten zien, (M = 2.47; SD = 0.91 over 

meetmomenten heen, ten opzichte van M = 1.11; SD = 1.10 voor de overige problemen), en relatief meer 

deelnemers het Slangenprobleem op het tweede moment deden (60%). De volgorde-effecten worden 

uitgebreider besproken bij de Exploratieve Analyses. 

Probleem herdefinitie. Om te testen of de training effectief was in het vergroten van de 

vaardigheid probleem herdefinitie werd een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) 

x 2 (meetmoment: vaardigheid probleem herdefinitie op de voor- en nameting) herhaalde metingen 

ANOVA uitgevoerd, waarbij conditie en volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen waren en 

meetmoment een binnenproefpersonenvariabele. Er was een hoofdeffect van meetmoment, F(1,54) = 

9.69, p < .001, η² = .15, waarbij scores op probleem herdefinitie op de voormeting (M = 2.02; SD = 0.41; 

zie Tabel 4) lager waren dan scores op de nameting (M = 2.20; SD = 0.57). Er werden geen hoofdeffecten 
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gevonden voor conditie, F(1,54) = 0.17, p = .69, η² = .00 en volgorde, F(1,54) = 0.26, p = .61, η² = .01. 

Zoals te zien is in Tabel 3 was er ook geen significant interactie-effect tussen conditie en meetmoment, 

F(1,54) = 0.24, p = .63, η² = .00. Er bleek wel een significant interactie-effect tussen volgorde en 

meetmoment te bestaan, F(1,54) = 4.70, p = .04, η² = .08. In Volgorde 1 bedachten de deelnemers in de 

voormeting herdefinities voor het onderwerp milieu en in de nameting herdefinities voor het onderwerp 

gezondheid, deze deelnemers lieten een grotere verbetering zien (M = 0.31; SD = 0.61), dan de 

deelnemers die Volgorde 2 deden (M = -0.06; SD = 0.59). In Tabel 4 zijn de scores op de onderwerpen 

per meetmoment te zien. Ten opzichte van de deelnemers in de controleconditie lieten de deelnemers in 

de trainingsconditie dus geen grotere toename in vaardigheid probleem herdefinitie zien. De training was 

dus niet effectief in het vergroten van de vaardigheid probleem herdefinitie. Het maakte wel uit in welke 

volgorde de deelnemers de onderwerpen van de herdefinities behandelden. Dit resultaat zal in de 

Discussie besproken worden. 

  

Creatief Probleemoplossen. De tweede hypothese stelde dat deelnemers die de training voor 

probleemconstructie volgden significant meer zouden verbeterden in hun vaardigheid creatief 

probleemoplossen (het origineel en uniek oplossen van problemen) dan deelnemers in de 

controleconditie. Om te testen of de training effectief was in het vergroten van de vaardigheid creatief 

probleemoplossen werd een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 

(meetmoment: vaardigheid creatief probleemoplossen op de voor- en nameting) herhaalde metingen 

ANOVA uitgevoerd, waarbij conditie en volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen waren en 

meetmoment een binnenproefpersonenvariabele. Er was een hoofdeffect van meetmoment, F(1,57) = 

12.75, p = .001, η² = .18, waarbij deelnemers op de voormeting hoger scoorden (M = 0.52; SD = 0.73) op 

Tabel 4 
Gemiddelden en standaarddeviaties probleem herdefinitie

Meetmoment Onderwerp M SD
Voormeting Milieu 1.93 0.35 

Gezondheid 2.17 0.47 
Nameting Milieu 2.12 0.39 
  Gezondheid 2.24 0.65 
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de vaardigheid creatief probleemoplossen dan op de nameting (M = 0.47; SD = 0.62). Er was tevens een 

hoofdeffect voor conditie, F(1,57) = 2.31, p = .03, η² = .08, waarbij de deelnemers in de controleconditie 

lager scoorden op de vaardigheid creatief probleemoplossen over de twee meetmomenten heen (M = 0.37; 

SD = 0.07) dan de deelnemers in de experimentele conditie (M = 0.65; SD = 0.12). Er was geen 

hoofdeffect van volgorde, F(1,57) = 2.90, p = .09, η² = .05. Zoals te zien is in Tabel 3 was er ook geen 

significant interactie-effect tussen conditie en meetmoment, F(1,57) =.36, p = .55, η² = .01. Ten opzichte 

van de deelnemers in de controleconditie lieten de deelnemers in de trainingsconditie dus geen grotere 

toename in vaardigheid creatief probleemoplossen zien. De training was dus niet effectief in het vergroten 

van de vaardigheid creatief probleemoplossen.  

Mediatie van probleemconstructie. Hypothese 3 voorspelde dat de verbetering in de vaardigheid 

creatief probleemoplossen (het origineel en uniek oplossen van problemen) als gevolg van de training, 

werd gemedieerd door de vaardigheid probleemconstructie (het identificeren van doelen, 

oplossingstactieken en obstakels). Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de PROCESS Macro voor 

SPSS (model 4, 1,000 bootstrap intervals; Hayes, 2013), met conditie (controle vs. experimenteel) als 

onafhankelijke variabele, de verschilscore van probleemconstructie (creatieve score op de nameting min 

de creatieve score op de voormeting) als mediator, volgorde als covariaat, en de verschilscore op creatief 

probleemoplossen (creatieve score op de nameting min de creatieve score op de voormeting) als 

afhankelijke variabele. Het indirecte effect van probleemconstructie in de relatie tussen conditie en 

creatief probleemoplossen was niet significant, BBoot = -0.002, SE = 0.04, 95CI = -0.05; 0.12. De 

toename op creatief probleemoplossen als gevolg van de training werd dus niet gemedieerd door 

probleemconstructie. 

Moderatie van personal need for structure. Bij een visuele inspectie van de personal need for 

structure verdeling bleek dat er een uitbijter was voor personal need for structure. Deelnemer 35 had een 

zeer lage score (3.50 SD onder het gemiddelde) op personal need for structure en is uit de analyse 

verwijderd. De vierde hypothese veronderstelde dat de verbetering in de vaardigheid probleemconstructie 
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(het identificeren van doelen, oplossingstactieken en obstakels) als gevolg van de training, gemodereerd 

werd door personal need for structure. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de PROCESS Macro 

voor SPSS (model 1, 1,000 bootstrap intervals; Hayes, 2013), met conditie (controle vs. experimenteel) 

als onafhankelijke variabele, personal need for structure (continue gemeten) als moderator, volgorde als 

covariaat, en de verschilscore op probleemconstructie (creatieve score op de nameting min de creatieve 

score op de voormeting) als afhankelijke variabele. Het interactie-effect tussen personal need for 

structure en conditie op de toename in probleemconstructie over tijd was niet significant, BBoot = 0.59, 

SE = 0.78, t = 0.76, p = .45. De toename op probleemconstructie als gevolg van de training werd dus niet 

gemodereerd door personal need for structure. 

Tot slot voorspelde de vijfde en laatste hypothese dat de verbetering in de vaardigheid creatief 

probleemoplossen (het origineel en uniek oplossen van problemen) als gevolg van de training, 

gemodereerd werd door personal need for structure. Voor deze analyse is wederom gebruik gemaakt van 

de PROCESS Macro voor SPSS zoals hierboven beschreven en met de verschilscore van creatief 

probleemoplossen (creatieve score op de nameting min de creatieve score op de voormeting) als 

afhankelijke variabele. Het interactie-effect tussen personal need for structure en conditie op de toename 

in creatief probleemoplossen over tijd was niet significant, BBoot = -0.14, SE = 0.32, t = -0.45, p = .66. 

De toename op creatief probleemoplossen als gevolg van de training werd dus niet gemodereerd door 

personal need for structure. 

8.3 Exploratieve analyses. 

Probleemconstructie. 

Exploratief werd gekeken naar de 

effecten van de training op de twee 

dimensies van creativiteit in 

probleemconstuctie. Dit verband werd 

getoetst met een 2 (conditie: 

Figuur 4. Gemiddelden van de probleemconstructieverhalen 
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experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 (meetmoment: scores op de voor- en nameting van 

probleemconstructie) x 2 (dimensie: kwaliteit vs. originaliteit) herhaalde metingen ANOVA, waarbij 

conditie en volgorde tussenproefpersonenvariabelen waren en meetmoment en dimensie 

binnenproefpersoonvariabelen. Er waren geen hoofdeffecten van conditie, F(1,56) = 0.03, p = 86, η² = .00 

en volgorde, F(1,56) = 1.10, p = .30, η² = .02. Er werd wel een hoofdeffect van dimensie gevonden, 

F(1,56) = 165.30, p < .001, η² = .75, waarbij de scores op kwaliteit (M = 6.43; SD = 0.82) hoger waren 

dan de scores op originaliteit (M = 3.58; SD = 1.18; zie Tabel 4). Er werd ook een hoofdeffect van 

meetmoment gevonden, F(1,56) = 34.40, p < .001, η² = .38, waarbij deelnemers op de voormeting (M = 

4.92; SD = 1.14) lagere scores lieten zien dan deelnemers op de nameting (M = 5.12; SD = 1.15). Er 

bestond geen drieweginteractie tussen dimensie, meetmoment en conditie, F(1,56) = 0.04, p = .84, η² = 

.00. Er bestond echter wel een driewegsinteractie tussen dimensie, meetmoment en volgorde, F (1,56) = 

6.03, p = .02, η² = .10.  

 

Het volgorde-effect werd exploratief onderzocht met een Independent Samples T-Test met de 

probleembeschrijvingsparen (Evenement en Olympische Spelen vs. Project en Slang) als onafhankelijke 

variabele en de creativiteitsscore (continue gemeten) als afhankelijke variabele. Het bleek dat het paar 

met het Slangenprobleem en het Project (M = 1.97; SD = 1.08) significant creatiever gemaakt werden dan 

het paar met het Evenement en de Olympische Spelen (M = 0.92; SD = 1.03); t(236)=-7.63, p < .001. Er 

werd tevens een One-Way ANOVA met de probleembeschrijvingsparen (Evenement vs. Olympische 

Spelen vs. Project vs. Slang) als onafhankelijke variabele en de creativiteitsscore (continue gemeten) als 

afhankelijke variabele uitgevoerd. De creativiteitsscore op de probleembeschrijvingen bleek significant te 
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verschillen: F(3,237) = 32.73, p < .001, η² = 32.21 (Zie Tabel 4 en Figuur 4). Een Tukey Post-Hoc 

analyse maakte duidelijk dat deelnemers significant vaker bij de probleembeschrijving over de Slang voor 

de creatieve optie kozen dan bij de drie andere probleembeschrijvingen (p < .001). Daarnaast kozen 

deelnemers bij de probleembeschrijving over het Project significant vaker voor de creatieve optie dan bij 

de probleembeschrijving over het Evenement (p < .001). 

Hierna werd een Independent Samples T-Test met de probleembeschrijvingsparen (Evenement en 

Olympische Spelen vs. Project en Slang) als onafhankelijke variabele en de kwaliteitsscore (continue 

gemeten) als afhankelijke variabele uitgevoerd. Het bleek dat het paar met het Slangenprobleem en het 

Project (M =3.40; SD = 0.79) significant kwalitatiever gemaakt werden dan het paar met het Evenement 

en de Olympische Spelen (M = 3.03; SD = 0.79); t(236)=-3,23, p = .001. Er werd ook een One-Way 

ANOVA met de probleembeschrijvingsparen (Evenement vs. Olympische Spelen vs. Project vs. Slang) 

als onafhankelijke variabele en de kwaliteitsscore (continue gemeten) als afhankelijke variabele 

uitgevoerd. De kwaliteitsscore op de afzonderlijke probleembeschrijvingen bleek significant te 

verschillen: F (3,237) = 23.52, p = .00, η² = 14.57 (Zie Tabel 4 en Figuur 4). Een Tukey Post-Hoc analyse 

wees uit dat bij de probleembeschrijving over de Slang significant vaker voor een kwalitatieve optie werd 

gekozen dan bij de andere drie probleembeschrijvingen (p < .001). Daarnaast werd bij de 

probleembeschrijving over de Olympische Spelen significant vaker gekozen voor een kwalitatieve optie 

dan bij de probleembeschrijving over het Evenement (p = .01).  

Tot slot werd een Independent Samples T-Test met de probleembeschrijvingsparen (Evenement 

en Olympische Spelen vs. Project en Slang) als onafhankelijke variabele en de originaliteitsscore 

(continue gemeten) als afhankelijke variabele uitgevoerd. Het bleek dat het paar met het Slangenprobleem 

en het Project (M = 2.24; SD = 1.01) significant origineler gemaakt werden dan het paar met het 

Evenement en de Olympische Spelen (M = 1.35; SD = 1.17); t(236)=-6.32, p < .001. De verschillen 

tussen de afzonderlijke probleembeschrijvingen werden met een One-Way ANOVA met de 

probleembeschrijvingsparen (Evenement vs. Olympische Spelen vs. Project vs. Slang) als onafhankelijke 
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variabele en de kwaliteitsscore (continue gemeten) als afhankelijke variabele bekeken. Er werden 

significante verschillen in de originaliteitsscore op de probleembeschrijvingen gevonden: F (3,237) = 

15.56, p = .00, η² = 18.20 (Zie Tabel 4 en Figuur 4). Een Tukey Post-Hoc analyse wees uit dat bij de 

probleembeschrijving over de Slang vaker voor een originele optie werd gekozen dan bij de 

probleembeschrijving over het Evenement en de probleembeschrijving over de Olympische Spelen (p < 

.001). Daarnaast werd er bij de probleembeschrijving over het Project significant vaker voor een originele 

optie gekozen dan bij de probleembeschrijving over het Evenement (p = .01) en bij de 

probleembeschrijving over de Olympische Spelen (p = .01).  

 

Creatief probleemoplossen. Exploratief werd gekeken naar de effecten van de training op de twee 

dimensies van creativiteit in het creatief oplossen van problemen. Dit verband werd getoetst met een 2 

(conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 (meetmoment: scores op de voor- en 

nameting van creatief probleemoplossen) x 

2 (dimensie: plausibiliteit vs. originaliteit) 

herhaalde metingen ANOVA, waarbij 

conditie en volgorde 

tussenproefpersonenvariabelen waren en 

meetmoment en dimensie 

binnenproefpersonenvariabelen. Er waren 

geen hoofdeffecten van conditie, F(1,57) = 

3.73, p = .06, η² = .06 en meetmoment, 

Tabel 6   
Gemiddelden en standaarddeviaties van de probleemconstructieverhalen 

  Creativiteitsscore Kwaliteitsscore Originaliteitsscore 
  M SD M SD M SD 

Evenement 0.80 0.89 2.81 0.96 1.36 1.11 
Olympische spelen 1.05 1.15 3.25 0.90 1.34 1.23 
Slang 2.47 0.91 3.90 0.30 2.48 0.91 
Project 1.47 1.00 2.90 0.82 2.00 1.06 

Figuur 5. Gemiddelde Score op creatief probleemoplossen 
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F(1,57) = 0.91, p = .345, η² = .02 (zie Tabel 7). Er werd wel een hoofdeffect van volgorde gevonden, F 

(1,57) = 7.36, p = .01, η² = .11, waarbij deelnemers die eerst de probleembeschrijvingen van Mark en 

Janna (M = 2.78; SD = 0.05) deden hogere scores lieten zien dan deelnemers die eerst de 

probleembeschrijvingen van Clara en Tom deden (M = 2.61; SD = 0.03). Er werd ook een hoofdeffect van 

dimensie gevonden, F (1,57) = 717.17, p < .001, η² = .75, waarbij de scores op plausibiliteit (M = 3.63; 

SD = 0.36) hoger waren dan de scores op originaliteit (M = 1.80; SD = 0.56).  

Een interessante bevinding was de driewegsinteractie tussen dimensie, meetmoment en conditie, 

F (1,57) = 5.74, p = .02, η² = .09. Om dit effect te duiden werden twee aparte 2 (conditie: experimenteel 

vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 (meetmoment: scores op de voor- en nameting) herhaalde metingen 

ANOVAs uitgevoerd voor plausibiliteit en voor originaliteit, waarbij conditie en volgorde 

tussenproefpersonenvariabelen waren en meetmoment de binnenproefpersonenvariabele. Voor 

plausibiliteit was de interactie tussen conditie en meetmoment niet significant, F(1,57) = 2.25, p = .14, η² 

= .04. Voor originaliteit was de interactie tussen conditie en meetmoment wel significant, F(1,57) = 6.77, 

p = .012, η² = .11. Zoals te zien is Figuur 5, waren er geen verschillen in originaliteit tussen beide 

condities op de voormeting, F(1,57) = 0.20, p = .65, η² = .00, terwijl de deelnemers in de trainingsconditie 

hoger scoorden op originaliteit dan de deelnemers in de controleconditie op de nameting, F(1,57) = 9.57, 

p < .001, η² = .14.  

 

Tabel 7   
Gemiddelden en standaarddeviaties op creatief probleemoplossen

Meting Conditie Moment M SD 
Plausibiliteit Controle Voormeting 3.60 0.45 

  Nameting 3.73 0.41 

 Experimenteel Voormeting 3.63 0.45 

  Nameting 3.55 0.53 

Originaliteit Controle Voormeting 1.76 0.58 

  Nameting 1.54 0.45 

 Experimenteel Voormeting 1.85 0.68 

  Nameting 2.09 0.87 

N=26 t/m 34 
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Uit de correlaties bleek dat de scores op creatief probleem oplossen op de voor- en nameting niet 

significant met elkaar correleerden. Daarom werd ook bij creatief probleemoplossen exploratief gekeken 

naar verschillen tussen de probleembeschrijvingen. Eerst werd er een Independent Samples T-Test met de 

probleembeschrijvingsparen (Mark en Janna vs. Clara en Tom) als onafhankelijke variabele en 

plausibiliteitssore (continue gemeten) uitgevoerd. Er bleek geen verschil te bestaan tussen de 

plausibiliteitsscore tussen de paren; t(244) = -0.18, p = .86. De afzonderlijke probleembeschrijvingen 

werden met een One-Way ANOVA met de probleembeschrijvingsparen (Mark vs. Janna vs. Clara vs. 

Tom) als onafhankelijke variabele en de plausibiliteitsscore (continue gemeten) als afhankelijke variabele 

bekeken. Er werden geen significante verschillen op de plausibiliteitsscore tussen de 

probleembeschrijvingen gevonden; F(3,242) = 0.85; p = .47, η² = 0.33. 

Hierna werd er een Independent Samples T-Test met de probleembeschrijvingsparen (Mark en 

Janna vs. Clara en Tom) als onafhankelijke variabele en originaliteitsscore (continue gemeten) 

uitgevoerd. Er bleek geen verschil te bestaan tussen de plausibiliteitsscore tussen de paren; t(244) = 1.15, 

p = .14.  Met een One-Way ANOVA met de probleembeschrijvingsparen (Mark vs. Janna vs. Clara vs. 

Tom) als onafhankelijke variabele en de originaliteitsscore (continue gemeten) als afhankelijke variabele 

werden de afzonderlijke probleembeschrijvingen bekeken. De probleembeschrijvingen bleken significant 

te verschillen in de mate waarin mensen originele oplossingen bedachten: F(3,242) = 5.90, p < .001, η² = 

13.81. Met een Tukey Post-Hoc analyse bleek dat er significant originelere oplossingen waren bedacht bij 

de probleembeschrijving van Mark (M = 2.19; SD = 1.12) dan bij de probleembeschrijving van Janna (M 

= 1.56; SD = 0.62; p < .001), Clara (M = 1.68; SD = 0.90; p = .01) en Tom (M = 1.73; SD = 0.81; p = .02). 

Tussen de andere probleembeschrijvingen werden geen significante verschillen gevonden. 

Divergente creativiteit. Om te testen of de training effect had op de vaardigheid divergente 

creativiteit werd een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 (meetmoment: 

vaardigheid divergente creativiteit op de voor- en nameting) herhaalde metingen ANOVA uitgevoerd, 

waarbij conditie en volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen waren en meetmoment een 
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binnenproefpersonenvariabele. Er waren geen hoofdeffecten van meetmoment, F(1,54) = 1.25, p = .27, η² 

= .023, conditie, F(1,54) = 0.33, p = .57, η² = .01 en volgorde, F(1,54) = .16, p = .69, η² = .00. Zoals te 

zien is in Tabel 3 was er ook geen significant interactie-effect tussen conditie en meetmoment, F(1,54) = 

.30, p = .59, η² = .01. Er was tevens geen significant interactie-effect tussen volgorde en meetmoment, 

F(1,54) = .33, p = .57, η² = .01. Ten opzichte van de deelnemers in de controleconditie lieten de 

deelnemers de trainingsconditie dus geen grotere toename in vaardigheid divergente creativiteit zien.  

Motivatie. Om erachter te komen of de deelnemers in de experimentele conditie veranderden in 

motivatie na het volgen van de training ten opzichte van de voormeting zijn er enkele Paired Samples T-

Testen gedaan. Het bleek dat intrinsieke motivatie op de voormeting (M = 4.54; SD = 0.98) niet 

significant verschilde van intrinsieke motivatie op de nameting (M = 4.79; SD = 1.24); t(25) = -1.36, p = 

.19. Het bleek dat geïdentificeerde regulatie op de voormeting (M = 4.37; SD = 1.00) niet significant 

verschilde van geïdentificeerde regulatie op de nameting (M = 4.67; SD = 1.02); t(25) = -1.90, p = .07. 

Het bleek dat amotivatie op de voormeting (M = 2.73; SD = 1.05) niet significant verschilde van 

amotivatie op de nameting (M = 2.86; SD = 1.33); t(25) = -0.46, p = .65. Daartegenover bleek externe 

regulatie op de voormeting (M = 2.38; SD = 1.47) wel te verschillen van externe regulatie op de nameting 

(M = 2.86; SD = 1.77); t(25) = -2.18, p = .04. Deelnemers in de experimentele conditie gaven op de 

nameting aan nagenoeg dezelfde motivatie te ervaren als op de voormeting. Een uitzondering hierop was 

externe regulatie (gemotiveerd worden vanuit de verwachting beloond of gestraft te worden), deelnemers 

ervoeren op de nameting meer externe regulatie ten opzichte van de voormeting. 

Creatief gedrag en creatieve efficacy. Om te testen of de training effect had op de 

zelfbeoordeling van creatief gedrag werd een 2 (conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) 

x 2 (meetmoment: zelfbeoordeling van creatief gedrag op de voor- en nameting) herhaalde metingen 

ANOVA uitgevoerd, waarbij conditie en volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen waren en 

meetmoment een binnenproefpersonenvariabele. Er waren geen hoofdeffecten van meetmoment, F(1,57) 

= 0.21, p = .65, η² = .00, en conditie, F(1,57) = 1.24, p = .27, η² = .02, en volgorde, F(1,57) = .1.64, p = 
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.21, η² = .03. Er was ook geen significant interactie-effect tussen conditie en meetmoment, F(1,57) = 2.61, 

p = .11, η² = .04. Er was tevens geen significant interactie-effect tussen volgorde en meetmoment, F 

(1,57) = .81, p = .37, η² = .01. Ten opzichte van de deelnemers in de controleconditie lieten de deelnemers 

in de trainingsconditie dus geen grotere toename in zelfbeoordeling van creatief gedrag zien.  

Om te testen of de training effect had op de zelfbeoordeling van creatieve efficacy werd een 2 

(conditie: experimenteel vs. controle) x 2 (volgorde taken) x 2 (meetmoment: zelfbeoordeling van 

creatieve efficacy op de voor- en nameting) herhaalde metingen ANOVA uitgevoerd, waarbij conditie en 

volgorde (covariaat) tussen-proefpersonenvariabelen waren en meetmoment een 

binnenproefpersonenvariabele. Er waren geen hoofdeffecten van meetmoment, F(1,57) = 1.12, p = .30, η² 

= .02, conditie, F(1,57) = 0.4, p = .53, η² = .01 en volgorde, F(1,57) = 1.03, p = .31, η² = .02. Er was ook 

geen significant interactie-effect tussen conditie en meetmoment, F(1,57) = 2.01, p = .16, η² = .03. Er was 

tevens geen significant interactie-effect tussen volgorde en meetmoment, F(1,57) = .19, p = .67, η² = .00. 

Ten opzichte van de deelnemers in de controleconditie lieten de deelnemers in de trainingsconditie dus 

geen grotere toename in zelfbeoordeling van creatieve efficacy zien.  

Tevredenheid training. De deelnemers die aan de training deelnamen (25 deelnemers) konden na 

afloop van de training hun mening geven over de training. Voor de hieronder gerapporteerde bevindingen 

wordt steeds het percentage deelnemers weergegeven dat het middelpunt of hoger scoorde op de schaal. 

Van de 25 deelnemers gaven 14 deelnemers (56%) aan de training leuk te vinden, een One-Sample T-Test 

liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M = 4.85, SD = 1.14) dan het middelpunt van de schaal, t(25) = 

3.07, p = .01. Achttien deelnemers (72%) gaven aan de oefeningen van de training interessant te vinden, 

een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M = 5.15, SD = 1.49) dan het 

middelpunt van de schaal, t(25) = 3.95, p < .001. Negentien deelnemers (76%) gaven aan de oefeningen 

leerzaam te vinden, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M = 5.15, SD = 

1.43) dan het middelpunt van de schaal, t(25) = 4.10, p < .001. Zeven deelnemers (28%) gaven aan de 

training saai te vinden, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers niet anders scoorden (M = 3.42, 
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SD = 1.63) dan het middelpunt van de schaal, t(25) = -1.81, p = .08. Alle deelnemers (100%) gaven aan 

de training serieus gedaan te hebben, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M 

= 6.35, SD = 0.69) dan het middelpunt van de schaal, t(25) = 17.35, p < .001. Tien deelnemers (40%) 

gaven aan buiten de training om veel over het project of probleem nagedacht te hebben, een One-Sample 

T-Test liet zien dat deelnemers niet anders scoorden (M = 3.81, SD = 1.83) dan het middelpunt van de 

schaal, t(25) = -0.53, p = .60. Vijftien deelnemers (60%) gaven aan dat de training geholpen had om het 

project of probleem beter te begrijpen, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers niet hoger 

scoorden (M = 4.58, SD = 1.47) dan het middelpunt van de schaal, t(25)  = 2.00, p = .06. Zestien 

deelnemers (64%) gaven aan dat de training geholpen had om een goede oplossing voor het probleem of 

project te vinden, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers hoger scoorden (M = 4.5, SD = 1.21) 

dan het middelpunt van de schaal, t(25) = 2.11, p = .05. Negen deelnemers (36%) gaven aan de training 

aan te willen bevelen aan vrienden of kennissen, een One-Sample T-Test liet zien dat deelnemers niet 

anders scoorden (M = 4.08, SD = 1.57) dan het middelpunt van de schaal, t(25) = 0.25, p = .81. 

9. Discussie 

Dit onderzoek had drie doelen. Ten eerste beoogde deze studie te onderzoeken of de vaardigheid 

creatief probleemoplossen getraind kon worden middels een probleemconstructietraining. Hoewel 

deelnemers aangaven te ervaren dat de training bijdroeg aan hun probleemconstructievaardigheden, 

bleven effecten van de training op zelfgerapporteerde probleemconstructievaardigheden en 

probleemconstructieprestaties uit. De training lijkt dus niet effectief in het vergroten van daadwerkelijke 

probleemconstructievaardigheden. Het tweede doel was het toetsen of mensen die van nature een hogere 

structuurbehoefte hebben meer baat hebben bij de training in de verbetering op de vaardigheden 

probleemconstructie en creatief probleemoplossen. Dit moderatie-effect werd echter niet gevonden in het 

onderzoek. Het onderzoek had als derde doel om het onderzoek naar trainingsapplicaties voor de 

smartphone te starten. Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is om een training aan te bieden via de 
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smartphone en dat deelnemers aan de training over het algemeen tevreden waren. Tegelijkertijd had de 

training geen effecten op prestatiematen. In deze discussie zal er dieper worden ingegaan op deze doelen, 

de redenen dat bepaalde effecten niet optraden, implicaties en vervolgonderzoek. 

9.1 Probleemconstructie en creatief probleemoplossen.  

Het bleek dat mensen na het volgen van een probleemconstructietraining niet significant 

verbeterden op de vaardigheid probleemconstructie (Hypothese 1); daarnaast lieten exploratieve analyses 

ten aanzien van de twee creativiteitsdimensies zien dat de training niet tot originelere of kwalitatief betere 

probleemconstructies leidde. Ook de vaardigheid creatief probleemoplossen verbeterde niet als gevolg 

van de training (Hypothese 2). De mensen bedachten na de training niet meer creatieve oplossingen dan 

mensen die de training niet volgden. De mensen die de training volgden lieten wel een grotere verbetering 

in de originaliteit van de oplossingen zien, maar de plausibiliteit van de oplossingen bleef hetzelfde voor 

de twee condities. De mediërende rol van de vaardigheid probleemconstructie in de relatie tussen het 

volgen van de training en de vaardigheid creatief probleemoplossen werd tevens niet gevonden 

Hypothese 3).  

De training was niet effectief in het trainen van probleemconstructie, het is daarom op basis van 

de huidige studie niet duidelijk of het trainen van probleemconstructie een verbetering op creatief 

probleemoplossen teweegbrengt. Desalniettemin is het opvallend dat er wel een effect is gevonden op 

originaliteit als onderdeel van de vaardigheid creatief probleemoplossen en er helemaal geen effect was 

op de vaardigheid probleemconstructie, aangezien de training specifiek de vaardigheid 

probleemconstructie beoogde te trainen. Mogelijk is de training er niet in geslaagd om zich voldoende op 

deze vaardigheid te richten. Dit blijkt ook uit de manipulatiecheck waarbij mensen die de training volgden 

niet meer het gevoel hadden dat ze verbeterd waren in probleemconstructie dan mensen die de training 

niet volgden. Zeker de laatste trainingssessie ging minder over het structureren van een probleem. De 

focus lag in die sessie namelijk op het verzinnen en kiezen van oplossingstactieken voor het uiteindelijke 

doel. Hierdoor kan het zijn dat er een recency effect is ontstaan voor het overslaan van het analyseren van 
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het probleem en meteen doorgaan naar het bedenken van ideeën voor de oplossingstactiek (Baddeley & 

Hitch, 1974). 

Noch de deelnemers aan de training, noch degenen die de training niet hadden gevolgd, hadden 

het idee verbeterd te zijn op de vaardigheden waarop de training zich richtte. De deelnemers die de 

training volgden gaven wel aan geholpen te zijn met het probleem of project dat ze tijdens de training 

analyseerden. In de training is vanaf de eerste sessie veel aandacht besteed aan het bedenken van ideeën. 

Uit onderzoek komt naar voren dat mensen problemen doorgaans vluchtig analyseren en zo snel mogelijk 

over gaan op het genereren van ideeën (Johnson, Daniels & Huff, 2001). Het is mogelijk dat de training 

dit proces onbedoeld gefaciliteerd of in stand gehouden heeft. De ideeën die tijdens de training bedacht 

moesten worden gingen daarnaast ook al snel in op het bedenken van oplossingstactieken. Dit heeft er 

mogelijk voor gezorgd heeft dat de mensen toch niet lang genoeg stil stonden bij het analyseren van 

problemen.  

Misschien wel de belangrijkste verklaring voor het uitblijven van het effect op 

probleemconstructie en creatief probleem oplossen (het effect op originaliteit daargelaten) is dat het 

aantal deelnemers die de training volgde te laag was. De poweranalyse die op voorhand gemaakt is wees 

uit dat er voor het vinden van een trainingseffect met effectgrootte van r = .33 minstens 162 deelnemers 

nodig waren (Scott, et al., 2004). Aan dit onderzoek hebben 60 mensen meegedaan, waarvan 26 de 

training volgden. Met een groter aantal deelnemers waren trainingseffecten mogelijk wel zichtbaar 

geweest. Tot slot zouden meetproblemen van dit onderzoek ook een reden kunnen vormen voor het 

uitblijven van trainingseffecten. De meetproblemen zullen apart worden besproken (9.4 Meetproblemen). 

9.2 Personal need for structure.  

Personal need for structure bleek geen modererende rol te spelen in zowel de relatie tussen het 

volgen van de training en probleemconstructie (Hypothese 4) als in de relatie tussen het volgen van de 

training en creatief probleemoplossen (Hypothese 5). Deze resultaten lijken in tegenspraak met eerder 

onderzoek dat heeft uitgewezen dat het aanreiken van een methode om situaties te structureren specifiek 
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de creatieve prestaties van mensen met veel behoefte aan structuur verbeterde (Rietzschel, Slijkhuis & 

Van Yperen, 2014).  

De belangrijkste verklaring voor het uitblijven van het modererende effect van personal need for 

structure in de relatie tussen de training en probleemconstructie en creatief probleem oplossen is 

wederom dat het aantal deelnemers die de training volgde te laag was. Het is echter ook mogelijk dat de 

training er niet in geslaagd is om voldoende systematiek aan te brengen in het creatieve proces waardoor 

de mensen die veel behoefte aan structuur hebben niet voldoende handvatten kregen om creatief te durven 

te zijn. Mensen met veel behoefte aan structuur hebben immers de neiging om de werkelijkheid te 

simplificeren met simpele structurerende technieken (Rietzschel, De Dreu & Nijstad, 2007). Mogelijk 

was de aangeboden ANKUBOT-methode te uitgebreid of niet duidelijk genoeg voor deze groep mensen. 

Een makkelijkere en meer gedegen methode om problemen en projecten te analyseren zou er mogelijk 

voor kunnen zorgen dat ook mensen met veel behoefte aan structuur meer verbeteren in hun vaardigheid 

creatief probleemoplossen. Daarnaast is het mogelijk om toekomstige trainingen meer adaptief te maken. 

Door het bijhouden van gebruikersstatistieken kan de applicatie zich gaandeweg aanpassen aan de 

persoonlijke voorkeuren, strategieën en prestaties van de gebruiker. Hiermee kan de training meer 

passend worden gemaakt aan verschillen in personal need for structure, maar ook voor andere 

persoonlijkheidskenmerken en leerstijlen (Gocłowska, Baas, Crisp & De Dreu, 2014). Het is natuurlijk 

ook mogelijk dat de meetproblemen van probleemconstructie en creatief probleemoplossen ook 

bijdroegen aan het uitblijven van de effecten met betrekking tot personal need for structure (9.4 

Meetproblemen). 

9.3 Trainingsapplicatie.  

Tot slot is er in deze studie beoogt een begin te maken in het onderzoek naar trainingsapplicaties 

voor de smartphone. Dit doel is behaald. Het blijkt mogelijk te zijn om deelnemers via een 

smartphoneapplicatie actief deel te laten nemen aan een training. Alle deelnemers in dit onderzoek gaven 

in de vragenlijst na afloop van de training aan serieus met de training bezig te zijn geweest. Daarnaast gaf 
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40% van de deelnemers aan buiten de training om veel met het project of probleem dat ze in de training 

analyseerde bezig te zijn geweest. Van de deelnemers gaf 60% aan dat de training ze geholpen had met 

het probleem of project dat ze behandelden. Bij het ontwikkelen van de trainingsapplicatie moesten er 

keuzes worden gemaakt ten behoeve van de haalbaarheid van de training en het onderzoek, waardoor niet 

alle beoogde onderdelen, zoals het toevoegen van notificaties en het opslaan van de ingevulde gegevens 

uiteindelijk in de eindversie van de applicatie zijn verwerkt. De trainingsapplicatie die in het huidige 

onderzoek is gebruikt zou kunnen worden gezien als een pilot-versie van de uiteindelijke 

trainingsapplicatie. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat gebruikers de mogelijkheid om onderweg 

bezig te zijn, het kunnen bijhouden van hun voortgang, het gebruiksgemak en relevante notificaties 

belangrijk vinden (Dennison et al., 2013). De trainingsapplicatie zou op al deze punten verbeterd kunnen 

worden; het was niet mogelijk om mensen notificaties te sturen, er was nog geen manier om feedback te 

geven aan de deelnemers en de manier waarop mensen hun informatie in de applicatie invoerden werd 

niet altijd gezien als gebruiksvriendelijk. Daarnaast was er geen manier om eerdere theorie terug te 

kijken, de applicatie te personaliseren of deelnemers de mogelijkheid te geven hun ingevulde gegevens op 

te laten slaan. Deelnemers gaven aan soms toch problemen of projecten te hebben verzonnen die niet 

volledig geschikt waren voor de training. Ook gaven deelnemers aan dat de lengte van de teksten in de 

applicatie korter mocht, terwijl anderen juist aangaven meer voorbeelden te willen die de ANKUBOT-

methode verduidelijkten. In de huidige training werd één voorbeeld gegeven dat inging op een probleem 

dat relevant is in een bedrijf. Deelnemers misten voorbeelden die juist op het dagelijks leven ingingen. 

Meer specifieke verbeteringen voor de trainingsapplicatie kunnen worden gevonden bij sectie 9.5 over 

Vervolgonderzoek. Een hoopvol gegeven is dat de meeste gebruikers de trainingsapplicatie nuttig vonden. 

Het aanbieden van een verbeterde versie van de huidige applicatie is daarom zeker de moeite waard. 

9.4 Meetproblemen.  

Een opvallende bevinding van dit onderzoek was dat de voor- en nametingen van creatief 

probleemoplossen, probleemconstructie, probleem herdefinitie en divergente creativiteit niet met elkaar 
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correleerden. Dit wijst erop dat deze voor- en nametingen niet hetzelfde construct maten of dat de 

metingen onbetrouwbaar zijn, waardoor de metingen niet geschikt zijn om verbetering in een bepaalde 

vaardigheid te meten (Robson & McCartan, 2016). Er bestonden bovendien volgorde-effecten op de 

metingen van probleemconstructie en probleemherdefinitie. Zo zijn de volgorde-effecten van 

probleemconstructie te verklaren door de significante verschillen tussen de prestaties op de verschillende 

probleembeschrijvingen. Bij de meting van probleemconstructie leende een van de vier 

probleembeschrijvingen (over de Slang) zich duidelijk voor een meer creatieve aanpak dan de andere drie 

probleembeschrijvingen. Bij de probleembeschrijving van het Project was deze trend in mindere mate ook 

zichtbaar en dit probleem werd in veel gevallen ook creatiever opgelost dan de overige twee 

probleembeschrijvingen. Toevalligerwijs werden zowel de probleembeschrijvingen Slang en Project als 

paar aan de deelnemers aangeboden, waardoor de deelnemers altijd creatiever waren wanneer ze dát paar 

problemen moesten construeren. Omdat er ook geen significante samenhang was tussen de voor- en 

nameting van probleemconstructie, wordt duidelijk dat de metingen verschillen in de mate waarin ze een 

creatieve aanpak toestaan en in de mate waarin ze hetzelfde construct meten.  

Een inhoudelijke vergelijking van de vier problemen geeft enkele aanwijzingen over waarom 

deze problemen van elkaar verschilden in de mate waarin ze een creatieve aanpak vergden (zie 

Appendix). De probleembeschrijving over het Evenement en de probleembeschrijving over de 

Olympische Spelen werden minder creatief opgelost. Deze probleembeschrijvingen hebben met elkaar 

gemeen dat ze over serieuze aangelegenheden gingen, waarbij de risico’s van het slecht oplossen van het 

probleem groot zouden zijn (het oplopen van een langdurige blessure of het oplopen van ernstige 

reputatieschade). Het is mogelijk dat deze probleembeschrijvingen een vermijdingsmotivatie en een focus 

op het voorkomen van de risico’s teweegbrengt. Deze gemoedstoestand gaat gepaard met verminderd 

creatief vermogen (Baas, de Dreu & Nijstad, 2008; Friedman & Förster, 2010). Bij de twee andere 

problemen zijn de risico’s van de problemen minder duidelijk: bij het probleem over het Project is het 

onduidelijk welke gevolgen het ontvangen van een slecht cijfer heeft en bij het probleem van de Slang is 
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het onduidelijk of het gaat om een gevaarlijke slang. De twee problemen waarbij de risico’s minder 

duidelijk zijn geven de mensen mogelijk een groter gevoel van vrijheid, waardoor de 

probleembeschrijvingen mogelijk een toenaderingsmotivatie en focus op succes teweegbrachten. Deze 

motivatie gaat gepaard met verhoogde creativiteit (Baas, de Dreu & Nijstad, 2008; Friedman & Förster, 

2010). Daarnaast staan de problemen over het Evenement en de Olympische Spelen ver weg bij wat de 

meeste personen in hun levens meemaken, waardoor deze problemen minder makkelijk te doorgronden 

zijn en mensen minder een gevoel van eigenaarschap hebben over het probleem. Enige vorm van 

expertise in een domein zorgt namelijk voor betere creatieve prestatie (Kaufman, Baer, Cropley, Reiter-

Palmon, & Sinnett, 2013). 

Er werden ook verschillen gevonden tussen de creatieve prestaties op de verschillende problemen 

van creatief probleemoplossen. Voor het probleem van Mark waren de oplossingen origineler dan voor de 

andere drie problemen. De probleembeschrijving van Mark is inhoudelijk anders dan de andere 

probleembeschrijvingen (zie Appendix); waar de andere probleembeschrijvingen gaan over het oplossen 

van een probleem tijdens de studie of op het werk, gaat de probleembeschrijving van Mark over een 

vrijetijdsbesteding. Daarnaast heeft Mark te maken met zijn vrienden, waar anderen te maken hebben met 

collega’s of autoriteitsfiguren. Dit gaf mogelijk meer ruimte om een originele oplossing voor het 

probleem te bedenken. Voor een vervolgonderzoek is het belangrijk dat de probleembeschrijvingen die in 

de metingen gebruikt worden meer op elkaar lijken, tot vergelijkbare scores leiden en, belangrijker nog, 

dat de metingen onderling sterk correleren als indicatie voor een goede constructvaliditeit. 

Het volgorde-effect dat werd gevonden bij probleem herdefinitie, waarbij de deelnemers 

herdefinities moesten bedenken voor milieuproblematiek of gezondheidsproblematiek, is lastiger te 

verklaren. De mensen die eerst herdefinities voor het milieuprobleem en daarna herdefinities voor het 

gezondheidsprobleem bedachten verbeterden op probleem herdefinitie, terwijl de mensen die eerst 

herdefinities bedachten voor het gezondheidsprobleem en daarna voor het milieuprobleem ongeveer 

gelijk bleven scoren. Aangezien de meting voor divergente creativiteit erg leek op de meting voor 
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probleem herdefinitie is het vreemd dat er geen volgorde-effect gevonden werd bij divergente creativiteit. 

De vaardigheid probleem herdefinitie werd in alle vragenlijsten vóór divergente creativiteit gemeten. Op 

de voormeting is er lager gescoord op het onderwerp milieu dan op het onderwerp gezondheid. Mogelijk 

sprak het bedenken van herdefinities voor het milieuprobleem minder tot de verbeelding dan het 

bedenken van herdefinities voor het gezondheidsprobleem waardoor de deelnemers minder goed waren in 

het bedenken van herdefinities voor het milieu. Deelnemers die op de voormeting voor de meting van 

divergente creativiteit ideeën voor het milieu moesten bedenken scoorden niet lager. Dit komt mogelijk 

doordat deze deelnemers in een flow waren geraakt voor het bedenken van ideeën (MacDonald, Byrne & 

Carlton, 2006). In de nameting was het effect van volgorde op probleem herdefinitie niet zichtbaar, 

mogelijk omdat de deelnemers terug konden denken aan de ideeën die ze voor het milieuprobleem in de 

voormeting bij divergente creativiteit hadden bedacht. Het is echter niet zeker of dit daadwerkelijk de 

verklaring is voor het volgorde-effect. Het is tevens mogelijk dat er sprake is van een type 2 fout, zeker 

omdat er relatief weinig onderzoeksdeelnemers waren, waardoor er een toevallig verschil tussen de twee 

groepen ontstond. 

9.5 Vervolgonderzoek. 

Het is naar aanleiding van dit onderzoek niet mogelijk om eenduidige uitspraken te doen over de 

waarde van probleemconstructie bij het trainen van creatief probleemoplossen of de rol van personal need 

for structure. Het is echter wel mogelijk om aanbevelingen te doen voor de gebruikte metingen, de 

trainingsapplicatie voor de smartphone en de opzet van vervolgonderzoek. 

In vervolgonderzoek is het belangrijk om de metingen van creatief probleemoplossen, 

probleemconstructie en probleem herdefinitie aan te passen, waardoor de voor- en nametingen met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Hiervoor zullen de metingen die in het huidige onderzoek gebruikt zijn deels 

vervangen en aangevuld moeten worden en uitgebreid getest worden in een pilotstudie. Daarnaast is het 

ook verstandig om de inhoud van de training te verbeteren. De ANKUBOT-methode die centraal stond in 

de training is een mooi kader, maar niet alle problemen zullen geschikt zijn om te analyseren middels 
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deze methode. Specifiek de onderdelen “Klant(en)”, “Uitvoerder(s)” en “Beslisser” zijn erg toegespitst op 

het bedrijfsleven. Eén van de deelnemers gaf bijvoorbeeld aan dat zijn project “Gitaar leren spelen”, voor 

hem lastig in deze vorm te gieten was. Daarnaast heeft de ANKUBOT-methode veel onderdelen, 

waardoor mensen mogelijk het gevoel krijgen te veel aan de hand genomen te worden en minder vrijheid 

hebben om creatief te zijn. Daarnaast werd er geen feedback gegeven in de applicatie. Het aanbieden van 

positieve en informatieve feedback zou de intrinsieke motivatie van deelnemers kunnen verhogen, 

waardoor ze creatiever bezig kunnen gaan met hun project of probleem (Zhou, 2008). 

Ook het technische aspect van de trainingsapplicatie kan verbeterd worden. Voornamelijk de 

duidelijkheid van de interface, de personalisatieopties en de opties om eerdere informatie terug te kunnen 

lezen. Het was voor gebruikers bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wanneer er een nieuwe sessie 

beschikbaar was. Zoals te zien is in Figuur 6 waren de sessies die nog niet beschikbaar waren rood, de 

beschikbare sessies groen en de sessies die al voltooid waren lichtgroen. In de praktijk bleek dat 

gebruikers deze kleurencode niet vanzelfsprekend vonden. Mensen zijn gewend dat applicaties een deel 

van het werk voor ze doen. Het was in dit geval bijvoorbeeld mogelijk geweest om altijd maar één sessie 

zichtbaar te maken op het startscherm. Het had zichtbaar kunnen zijn wanneer de volgende sessie actief 

zou worden, bijvoorbeeld met een timer. Een ander probleem met de interface was dat er gebruik werd 

gemaakt van knoppen om naar de volgende en vorige pagina’s te gaan (zie Figuur 7). Deze knoppen 

vielen al snel van het scherm af als er meerdere invulvakken voor bijvoorbeeld Obstakels zichtbaar 

werden. Daarnaast blokkeerde het virtuele toetsenbord van de smartphone deze knoppen soms ook. Ook 

informatie of invulvakken waren door het virtuele toetsenbord niet altijd zichtbaar (zie Figuur 8). Deze 

problemen met de interface verminderden het gebruiksgemak aanzienlijk. Daarnaast was de integratie met 

de smartphone onvoldoende. Zoals te zien is in Figuur 9 moesten gebruikers met een persoonlijke code 

inloggen. Deze persoonlijke code werd via de mail verstuurd. Makkelijker was geweest als deelnemers 

deze code via een sms of automatisch op basis van hun unieke smartphone hadden ontvangen. Er waren 

bijvoorbeeld gebruikers die de code verkeerd over hadden getypt, waardoor ze de training niet konden 
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volgen. De smartphone gaf ook geen melding dat de code verkeerd was, terwijl de desbetreffende nog 

steeds niet beschikbaar was. Wanneer gebruikers problemen hadden met de applicatie konden ze deze niet 

vanuit de applicatie kenbaar maken, maar moesten ze een mail sturen (zie Figuur 9). Tot slot konden 

deelnemers geen notificaties instellen om op de hoogte te worden gesteld als er een nieuwe sessie 

beschikbaar kwam. Hierdoor konden deze notificaties ook niet gepersonaliseerd worden, bijvoorbeeld 

zodat deelnemers op zelfgekozen tijdstippen notificaties ontvingen. 

Ook de opzet van het onderzoek kan verbeterd worden. Doordat er onvoldoende gebruik werd 

gemaakt van de automatiseringsmogelijkheden die smartphones bieden, moesten er veel handmatige 

stappen uitgevoerd worden om gebruikers actief deel te laten nemen aan het onderzoek. Zo werd er 

bijvoorbeeld dagelijks nagelopen of deelnemers de vragenlijsten ingevuld hadden; deelnemers die dat nog 

niet hadden gedaan kregen een herinneringsmail en van de deelnemers die dat wel hadden gedaan werd de 

datum opgeslagen zodat het bekend was wanneer deze deelnemers een nieuwe vragenlijst gemaild 

moesten krijgen. Ook het versturen van de persoonlijke codes ging met de hand. Een opzet als deze is 

arbeidsintensief, foutgevoelig en bovenal onnodig. Wanneer men gebruik maakt van technologie om 

onderzoek te doen zou de technologie werk uit handen moeten nemen, in plaats van werk toe moeten 

voegen. Een beter gebruik van de automatiseringsmogelijkheden was nu niet haalbaar, omdat dit 

gespecialiseerde technische kennis vereiste. Toekomstig onderzoek zou er goed aan doen te investeren in 

deze kennis zodat het mogelijk is om een grotere groep deelnemers deel te laten nemen aan het 

onderzoek. Tot slot zou er in vervolgonderzoek gebruik kunnen worden gemaakt van de informatie die 

gebruikers in de applicatie invullen. Hierdoor is het mogelijk om de voortgang van gebruikers heel 

precies bij te houden. 

9.6 Conclusie. 

Concluderend leidde de probleemconstructietraining niet tot een verbetering op de vaardigheden 

creatief probleemoplossen, probleemconstructie en divergent denken. Voor vervolgonderzoek is het 

belangrijk om meer onderzoeksdeelnemers te verkrijgen en gebruik te maken van creativiteitsmetingen 
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die hetzelfde construct meten. Mensen met veel behoefte aan structuur verbeterden niet significant meer 

op probleemconstructie of creatief probleemoplossen. Een training die zich nog meer richt op het 

structureren van het creatieve proces zou voor deze mensen mogelijk een uitkomst zijn. Het blijkt wel 

mogelijk om een vaardigheidstraining aan te bieden via de smartphone. Het aanbieden van trainingen 

middels de telefoon zou door de automatiseringsmogelijkheden, het grote bereik en de mogelijkheid om 

de training op een zelfgekozen moment op de dag te doen een goede manier zijn om trainingen voor een 

lage prijs op grote schaal aan te bieden. Er is wel onderzoek nodig naar het verbeteren van 

trainingsapplicaties. Vooral het gebruiksgemak, integratie met de smartphone en de mogelijkheid voor 

personalisatie zijn belangrijke aspecten voor toekomstige trainingsapplicaties. De vooruitzichten van 

onderzoek naar trainingsapplicaties zijn op basis van dit onderzoek veelbelovend te noemen. 



   55 

 

 

  

Figuur 9. Het inlogscherm van de applicatie 

Figuur 6.  Het hoofdscherm van de applicatie 

Figuur 8. Een invulscherm voor obstakels, uit sessie 3. 

Figuur 7. Een pagina van sessie 1.” Eigen Probleem”
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Appendix 

Creatief probleemoplossen. 

Mark. Mark is bezig met zijn master en is net aanvoerder geworden van het roeiteam van de 

universiteit. Het roeiteam doet mee aan een prestigieus toernooi in het buitenland. Het team verblijft 

tijdens het toernooi op de campus van de gastuniversiteit. Het team bestaat uit zeven andere roeiers, een 

reserveroeier, de stuurman en de coach. Mark ontdekt dat meerdere teamgenoten van plan zijn om ‘s 

avonds uit de slaapzaal weg te sluipen en met leden van andere roeiteams uit te gaan in de stad. Dit is 

tegen de regels van het toernooi en gastuniversiteit in. Mark’s beste vriend Peter lijkt degene te zijn die de 

actie organiseert. Meestal is Peter betrouwbaar en niet iemand die in de problemen raakt. Mark weet dat 

de regels van het toernooi, net als de regels die binnen het team zijn afgesproken, hem verbieden om in de 

avond nog naar buiten te gaan. Het hele team zou gediskwalificeerd kunnen worden als de organisatie van 

het toernooi ontdekt dat ze dat hebben gedaan. Daarbij maakt Mark zich zorgen over hoe goed het team 

morgen zal presteren in de competitie als ze nu gaan drinken. Als de coach hierachter komt, dan wordt 

Peter als organisator van de actie gediskwalificeerd voor deze competitie en hij is een van de beste roeiers 

van het team. Mark weet niet wat hij moet doen. 

Janna. Om haar kansen op een onderzoeksbaan te verhogen heeft Janna besloten om tijdens haar 

studie te werken als student-assistent bij een docent binnen de psychologiefaculteit. Omdat Janna niet 

zeker wist onder wie ze het beste zou kunnen werken, heeft ze advies gevraagd aan het hoofd van de 

psychologiefaculteit, Dr. Jansen. Dr. Jansen heeft Janna aangeraden om onder zijn goede vriend Dr. 

Brandt te werken. Dr. Brandt is welbekend in zijn onderzoeksveld, heeft een goed netwerk en heeft veel 

andere studenten als student-assistent. Na twee maanden werken onder Dr. Brandt realiseert Janna zich 

dat ze de baan niet leuk vindt. De andere studenten die onder Dr. Brandt werken lijken wel blij te zijn met 

de baan, maar Janna vindt het onderzoeksonderwerp niet zo interessant. Daarbij neemt het 

onderzoekswerk veel tijd in beslag, terwijl er weinig begeleiding is over de manier waarop ze moet 
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werken. Dr. Brandt zelf blijkt niet zo vriendelijk en het is moeilijk om hem tevreden te stellen. Janna is er 

niet zeker van wat ze moet doen. 

Clara. Clara zit in het eerste jaar van de studie Geneeskunde en heeft een part-time baan. Clara 

vindt haar vakken leuk, maar de vakken zijn ook moeilijk en kosten haar veel tijd en moeite. Haar huidige 

baan is bij een designbureau. Ze ondersteunt hier voornamelijk de andere werknemers door bijvoorbeeld 

belangrijke stukken te archiveren. De baan neemt 25 uur per week in beslag waardoor Clara minder tijd 

over heeft om te studeren. Sterker nog, door het gebrek aan tijd heeft ze maar een krappe voldoende 

gehaald voor twee belangrijke vakken die ze nodig heeft om tot het tweede studiejaar te 

worden toegelaten. Het salaris van haar baan is goed en ze vindt het werk leuk, ondanks dat ze niet veel 

praktische werkervaring opdoet. Clara wil geen vakken laten vallen. Deze vakken heeft ze nodig om het 

eerste studiejaar te halen zodat ze zonder studievertraging verder kan in het tweede studiejaar. Tot nu toe 

heeft Clara naast haar baan nog steeds voldoendes kunnen halen, maar de moeilijkere vakken die ze op dit 

moment volgt vragen veel van haar tijd. Clara weet niet goed hoe ze dit probleem op kan lossen. 

Tom. Tom is 3 jaar geleden afgestudeerd en maakt nu succesvol carrière bij een bank. Ongeveer 

een jaar geleden kwam een positie op zijn afdeling vrij. Tom heeft de zus van zijn collega en vriend 

Maarten aangenomen. De zus in kwestie, Laura, was net afgestudeerd en had een goede baan nodig. Tom 

heeft een goede band met Maarten en Maarten had zijn zus aangeraden als een harde werker. Daarbij is 

het afdelingshoofd blij met de keuze van Tom voor een vrouw, omdat 90% van de afdeling uit mannen 

bestaat. Laura kan het goed vinden met haar collega’s op de afdeling, maar de kwaliteit van haar werk is 

te laag. Ze heeft bijvoorbeeld meerdere vergaderingen van de afdeling gemist. Tom heeft een gesprek met 

Laura gehad en heeft haar uitgelegd wat ze moet doen om haar prestaties te verbeteren. Maar een maand 

na dit gesprek mist Laura weer een vergadering. Tom is zich bewust van het belang dat er meer vrouwen 

posities bekleden op de afdeling en weet dat hij zijn goede vriend Maarten verdrietig maakt als hij diens 

zus zou ontslaan. Tom vindt echter ook dat de slechte kwaliteit van Laura’s werk de prestaties van de 

afdeling ondermijnen en zijn eigen carrière-ontwikkeling afremt. Tom weet niet wat hij moet doen. 
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Probleemconstructie. 

Evenement. Je woont een belangrijk diplomatiek evenement dat georganiseerd wordt door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken bij. Je merkt een kennis van je op. Deze kennis heeft te veel 

gedronken. Een ambassadeur van een belangrijk land en enkele andere gasten beginnen zich aan de 

kennis te ergeren. 

Olympische Spelen. Jij bent geselecteerd om voor jouw land uit te komen op de Olympische 

hardloopnummers (atletiek). Je behoort tot de medaillekandidaten, maar je dokter adviseert je om 

onmiddellijk een operatie te ondergaan, want anders loop je het risico op een langdurige blessure. Echter, 

als je de operatie ondergaat moet je de Olympische Spelen missen. 

Slang. Je bent de rector van een basisschool. Eén van de leerlingen heeft een slang meegebracht, 

maar de slang is nu vermist. 

Project. Je bent ingedeeld in een groep voor een groepsopdracht die voor 25% het eindcijfer van 

je vak bepaalt. Een van jouw groepsleden heeft al bijeenkomsten gemist, heeft nog geen voortgang 

getoond op zijn deel van de opdracht en je kunt hem maar moeilijk bereiken. Het project moet over twee 

weken af zijn. 

 


