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1. Inleiding
In onze maatschappij worden mensen voortdurend beloond. Voor werk dat ze verricht hebben,
voor moed die ze hebben getoond, als dank voor hun moeite of bijdrage aan iets. Soms worden
beloningen gegeven met de bedoeling dat dit mensen motiveert om iets beter, sneller of vaker te
gaan doen. Ook als ze dit al uit zouden moeten voeren zonder er een beloning voor te krijgen.
Vijftig cent ontvangen voor het lezen van een stukje tekst is natuurlijk geen probleem. Maar is
deze beloning noodzakelijk om iemand het te laten lezen? Motiveert die vijftig cent
daadwerkelijk tot het lezen van de paar regels, of zou dit ook gebeurd zijn zonder dat daar een
beloning voor nodig is? In hoeverre werkt zo’n materiële beloning?
Na het zien van de aflevering ‘Broederschap’ van het drieluik ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap’
van de VARA kregen wij inspiratie om een onderzoek naar het onderwerp ‘belonen’ te doen. In
deze uitzending werd de vraag gesteld of belonen creativiteit remt. Dit vonden wij zeer
interessant en vroegen ons af of dit alleen voor creativiteit zou gelden, of ook voor
leerprestaties. Daarnaast wilden we dit onderzoek graag vertalen naar een onderzoek met
leerlingen. Door de documentaire werden wij geprikkeld om na te denken over een verband
tussen belonen en prestaties.
De theorie van filosoof, psycholoog en grondlegger van het radicale behaviorisme B.F. Skinner
(1904-1990) bevestigt de uitspraak dat belonen aanzet tot het herhalen van bepaald gewenst
gedrag. Skinner onderzocht operante conditionering met behulp van een door hemzelf
ontworpen instrument dat hij de operante kamer noemde, maar dat algemeen bekend is
geworden onder de naam de Skinner-box. Dieren moesten daarin iets ondernemen om hun
beloning, in dit geval voedsel, te bemachtigen. Skinner zag dat de dieren hun gedrag bleven
herhalen om hun beloning te blijven verkrijgen wanneer ze dit doorhadden, zij hun gedrag
bleven herhalen om hun beloning te blijven verkrijgen. Hiermee bewees hij dat door te belonen
gewenst gedrag veroorzaakt kan worden, of bepaald gedrag door te belonen aangeleerd kan
worden. Hij concludeerde dat zijn bevindingen ook zouden moeten gelden voor mensen. Hier
kun je natuurlijk de kanttekening bij plaatsen dat mensen, in tegenstelling tot ratten, rationele
wezens zijn. Je kunt je afvragen of je experimenten met deze dieren kunt vertalen naar een
conclusie over menselijk gedrag.
De psycholoog Alfie Kohn is het niet met de bevindingen van Skinner eens. In zijn boek
‘Punished by rewards’ (1993) geeft hij kritiek op deze theorieën en vertelt hij waarom je
leerlingen juist niet moet belonen. Wanneer je iemand complimenteert voor het slagen in een
eenvoudige taak kan dit ervoor zorgen dat een leerling het gevoel heeft dat er weinig van hem of
haar verwacht wordt. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat iemand iets minder lang volhoudt en
minder geconcentreerd functioneert, of sneller risico’s vermijdt. Ook kan het leiden tot spanning
en zelfs faalangst.
De theorieën over of belonen goed gedrag bevordert, verschillen nogal. Hoe zou het werken als
leerlingen op een middelbare school een materiële beloning kregen voor wat zij deden? Volgens
Skinner zou het hun prestaties verbeteren, volgens Kohn zouden leerlingen juist afzakken qua
prestaties of zelfs een minderwaardigheidscomplex kunnen krijgen. Dat laatste is iets wat we in
elk geval moeten voorkomen, maar het zou mooi zijn als door een kleine beloning beter
leergedrag bij leerlingen veroorzaakt zou kunnen worden. Daarom gaan wij via testen met
3

leerlingen en controlegroepen, kijken of belonen motiveert en positief werkt. We zullen testen
afnemen op verschillende middelbare scholen, zodat het onderzoek beter generaliseerbaar is.
We gaan dit experiment alleen uitvoeren bij leerlingen uit klas 1 met VWO-niveau.
Behalve dat we kijken of belonen zorgt voor betere leerprestaties, zullen we ook onderzoeken of
belonen het creatief denken bevordert. Het zoeken naar een creatieve oplossing voor een
probleem is iets waar bijna alle mensen in hun werk mee te maken krijgen en we beschouwen
het daarom dan ook als een belangrijke vaardigheid. Onze hoofdvraag zal daarom zijn:
Zorgen materiële beloningen voor betere leerprestaties of het bevorderen van creatief denken
bij leerlingen van middelbare scholen?
Het eerste deel van ons profielwerkstuk bestaat uit een literatuuronderzoek, waarin we de
uiteenlopende theorieën van verschillende onderzoekers gaan beschrijven. Allereerst gaan we
beschrijven hoe beloningen werken . Daarna zullen we verder uitweiden over operante
conditionering. Vervolgens gaan we wat vertellen over extrinsieke motivatie en het effect
daarvan op leerprestaties. Dit zullen we later ook doen wat betreft creatief inzicht. Voor deze
informatie hebben wij veel verschillende bronnen gebruikt. Deze hebben wij onder andere
gevonden in de universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit en veel boeken en scripties
van wetenschappers hebben wij via internet kunnen lezen.
Het tweede deel betreft de experimenten en de uitwerkingen daarvan. Ook zullen we deze
uitkomsten verwerken met behulp van statistiek en hieruit een conclusie trekken.
Ons profielwerkstuk gaat slechts over het gedrag van mensen, we zullen dit verder niet
proberen te verklaren. Het menselijk brein laten we dus buiten beschouwing, want deze vorm
van wetenschap past niet in ons profiel.
De uitkomst van ons onderzoek kan op verschillende maatschappelijke vlakken nuttig zijn. Onze
conclusie over beloningen kan goed gebruikt worden in het onderwijs. Bovendien kan de
informatie die wij hebben verzameld over het nut van beloningen gebruikt worden om een
conclusie te trekken over de beste manier van opvoeden, maar ook over het nut van bonussen in
het bedrijfsleven. Hier zullen wij verder niet op ingaan, maar het kan interessante informatie
zijn voor vervolgonderzoeken. Het is dus een relevant onderzoek waarvan de uitkomst op
meerdere gebieden toegepast kan worden.
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2. Waarom belonen we en wat is het effect hiervan?
2.1 Wat is belonen?
‘Als je snel je bord leeg eet, krijg je een snoepje.’ ‘Als je de draak verslaat, mag je met mijn
dochter trouwen.’ ‘Als je dertig procent van het personeel ontslaat, krijg je een bonus.’ ‘Als je
slaagt, betalen wij je rijlessen.’ ‘Als ik nu op de step mag, mag je op mijn kinderfeestje komen.’
Hierboven staan verschillende manieren van belonen beschreven, die iedereen waarschijnlijk
wel eens is tegengekomen. Dat kan op het schoolplein zijn, op het werk, of tijdens het lezen van
een sprookje. Iedereen gebruikt het wel eens. Belonen wordt in de Van Dale beschreven als:
‘iemand iets geven als dank voor een bewezen dienst’1. Door te belonen willen we vaak iemand
iets leren of duidelijk maken. We waarderen het gedrag dat is getoond en hopen dat dit herhaald
wordt. Het wordt dus gebruikt als motivatie. Belonen wordt veel toegepast in de opvoeding,
maar ook in het bedrijfsleven en het onderwijs kom je het vaak tegen.
Een tegenhanger hiervan is straffen. Straf wordt gebruikt om iemand bij te sturen en te laten
merken dat bepaald gedrag niet gewenst is. Het is dus net als belonen een manier om mensen
iets te leren. Straf heeft helaas niet altijd het gewenste effect. In dit profielwerkstuk gaan we
echter niet verder in op het straffen, maar we beperken ons tot beloningen.2

2.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
Een beloning kan verschillende vormen hebben. Beloningen werken vaak als motivatie. De
belangrijkste vormen van motiveren die we onderscheiden zijn intrinsieke motivatie en
extrinsieke motivatie. We spreken van intrinsieke motivatie als iemand wordt gemotiveerd tot
een bepaald gedrag door prikkels die van binnenuit komen. Het gaat dus om een beloning van
jezelf. Iemand kan bijvoorbeeld gemotiveerd worden tot bepaald gedrag omdat het hem
voldoening geeft, of door een sterke ambitie. Intrinsieke motivatie is vaak nodig om succesvol te
worden. Vooral voor topsporters is gedrevenheid van groot belang. Intrinsieke motivatie hangt
niet af van een beloning, als we kijken naar de definitie van belonen. Je zou ‘voldoening’ een
beloning voor je inzet kunnen noemen, maar dit wordt niet door iemand anders aan je gegeven.
Intrinsieke motivatie komt dus niet van buitenaf, maar van binnenuit. 3 We gaan daarom niet
verder in op intrinsieke motivatie.
Extrinsieke motivatie wil juist zeggen dat iemand wordt gemotiveerd om een bepaald gedrag te
tonen door een positief effect dat van buitenaf wordt gegeven.2 Hier kunnen we ook
verschillende beloningen onderscheiden, zoals een psychologische beloning (een complimentje)
of een materiële beloning (een cadeautje). We gaan verder in op extrinsieke motivatie in een
verder hoofdstuk. In ons onderzoek zullen we gebruik maken van extrinsieke motivatie door
middel van een materiële beloning.
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2.3 Zelfsturing of belonen
Belonen wordt dus gebruikt als stimulans, als duwtje in de rug. Maar naast motiveren heeft
belonen nog meer intenties, zoals het aanleren van nieuw gedrag, het oplossen of voorkomen
van conflicten het compenseren van ongemakken, of zorgen dat iemand naar je luistert. 4
Beloningen worden vooral veel door ouders gebruikt om kinderen iets aan te leren. Dit doen
veel ouders bijvoorbeeld door kinderen een snoepje te beloven als ze hun bord leeg eten, of door
ze geld te geven voor een goed rapport. Natuurlijk speelt ook zelfsturing een grote rol bij de
ontwikkeling van het kind. Het beschikken over zelfsturing houdt in dat kinderen in staat zijn
hun eigen gedrag te sturen. Tijdens het tweede levensjaar begint het ontwikkelen van
zelfsturing. Dit gaat niet vanzelf, maar ontstaat door sturing van ouders of verzorgers. Zij
reguleren het kind van ‘buitenaf’. Dit noemen we een dyadische regulatie. Deze regulatie kan op
verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door het gebruik van beloningen.5 Zo leert
het kind wat goed en wat slecht is en ontwikkelt het een geweten.
2.4 Effectief belonen
Een beloning is alleen effectief als degene die de beloning ontvangt hier daadwerkelijk iets aan
heeft. Er moet dus altijd een balans zijn tussen datgene wat iemand voor een beloning moet
doen en datgene dat hij/zij ervoor krijgt. Prof. Dr. Henk Thierry beschrijft in zijn boek ‘Beter
Belonen’ wat er nodig is om een beloning zin te laten hebben. Volgens hem worden er bij
beloningen drie overwegingen gecombineerd. De ontvanger van de beloning vraagt zichzelf
altijd 3 dingen af:
1. Wat er gebeurt als hij/zij zich inspant, oftewel: wat moet hij/zij doen en hoeveel moeite
kost dit?
2. Wat er gebeurt als hij/zij inderdaad een hoge of goede prestatie levert? Dus: wat is de
beloning heeft hij/zij hier iets aan?
3. Hoe aantrekkelijk is het resultaat? Anders gezegd: is de beloning de inspanning waard?
De motivatie voor het doen of juist achterwege laten van een activiteit wordt dus bepaald door
het afwegen van middelen en doelen. Bovendien geldt de regel: hoe waarschijnlijker een
persoon het vindt dat zijn beloning het mogelijk maakt om motieven (bijvoorbeeld rijkdom,
respect, enz.) te realiseren en hoe belangrijker deze motieven voor hem zijn, des te belangrijker
is de beloning voor hem. De persoon moet bovendien een duidelijke samenhang zien tussen het
resultaat van zijn werk en de beloning daarvoor. 6
Kinderen aansturen door middel van een beloning kan positieve en negatieve effecten hebben.
Het belangrijkste positieve effect is natuurlijk dat het kind leert wat (on)gewenst gedrag is. Ook
kan een beloning ervoor zorgen dat het kind iets uit zichzelf gaat doen. Als er maar vaak genoeg
beloond wordt, kan het zijn dat een beloning op een gegeven moment niet meer nodig is, omdat
het kind het gewenste gedrag uit zichzelf vertoont. Negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld dat er
competitie kan ontstaan door beloningen. Vooral bij kinderen is dit vaak het geval, maar ook in
het bedrijfsleven kan dit voorkomen. Mensen gaan zichzelf met anderen vergelijken en willen
graag uitblinken om de beloning te bemachtigen. Ook kan een beloning calculerende burgers
4
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creëren. In plaats van dat er op een gegeven moment geen beloning meer nodig is, kan het zijn
dat mensen dingen alleen willen doen als er een beloning tegenover staat. Zo verliezen ze dus
hun intrinsieke motivatie en worden ze afhankelijk van de extrinsieke motivatie. 7 In de
volgende hoofdstukken gaan we de visies van verschillende wetenschappers en psychologen
over het onderwerp belonen beschrijven.
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3. Operante conditionering
3.1 Klassieke conditionering
In de gedragswetenschap, de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van menselijk
gedrag en het veranderen daarvan, is vaak onderzoek gedaan naar hoe en of mensen en dieren
gedrag aangeleerd konden krijgen door het gebruik van beloning en straf.8 Een van de meest
basale vormen van gedrag aanleren zien we terug bij de klassieke conditionering. Hierbij wordt
simpelweg de ene gebeurtenis met een andere geassocieerd, doordat zij telkens gezamenlijk
optreden.9 Het begrip van klassieke conditionering werd ontdekt door de Russische fysioloog
Ivan Pavlov (1849-1936), tijdens een onderzoek naar de spijsvertering naar honden. Hij
ontdekte toen, eigenlijk bij toeval, de ongeconditioneerde respons: een reactie of reflex op een
ongeconditioneerde stimulus. De reflex was in dit geval het kwijlen van de hond, wat het beest al
deed wanneer hem een stuk vlees voorgeschoteld werd. Zelfs als de honden alleen maar de
voetstappen hoorden van degene die hen hun eten kwam brengen, begonnen ze al te kwijlen.
Het krijgen van voedsel was dus blijkbaar een ongeconditioneerde stimulus: een bepaalde
situatie of gebeurtenis die natuurlijkerwijze een reactie oproept. Pavlov kwam toen op het idee
om te onderzoeken of hij een geconditioneerde stimulus in verband kon brengen met een
ongeconditioneerde stimulus, zodat de geconditioneerde stimulus uiteindelijk dezelfde reactie
opriep als de ongeconditioneerde stimulus. 10 Hij deed dit door met een bel te rinkelen steeds als
de honden eten kregen. De bel was een geconditioneerde stimulus: in het begin riep het rinkelen
nog geen respons bij de honden op. Maar na een tijdje begonnen zij het rinkelen van de bel in
verband te brengen met het krijgen van voedsel, en kwijlden zij al als zij enkel het rinkelen
hoorden. Zij hoefden daar niet meer het voedsel ook daadwerkelijk voor te zien, het kwijlen was
een geconditioneerde respons: een reactie op de geconditioneerde stimulus. Klassieke
conditionering houdt dus in: een vorm van stimulus-respons-leren waarbij een in eerste
instantie neutrale stimulus (de geconditioneerde stimulus) het vermogen verwerft om dezelfde
aangeboren reflex op te roepen als een andere stimulus (of ongeconditioneerde stimulus).11
3.2 B.F. Skinner en de nieuwe vorm van leren
Met behulp van klassieke conditionering is het dus mogelijk om een hond te leren kwijlen. Dit
kan omdat kwijlen een onwillekeurige reflex is. Het is veel lastiger om een dier of mens
willekeurige gedragingen aan te leren, oftewel gedragingen die ze meestal vrijwillig, uit zichzelf
doen of vertonen. Volgens veel psychologen kan dit alleen aangeleerd worden door het gebruik
van straffen en beloningen. In de klassieke conditionering speelt dat geen grote rol en daarom
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moest er een andere vorm van leren gevonden worden. Die werd gevonden, in de vorm van
operant conditioneren.12
De grondlegger van de operante conditionering was de Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner
(1904-1990). Hij werd geboren in Susquehanna, een klein stadje in de heuvels van
Pennysylvania. Nadat hij de boeken van de Russische fysioloog Pavlov en de Amerikaanse
psycholoog John Watson had gelezen, werd hij enthousiast over behavioral science, oftewel de
gedragswetenschap. Skinner ging psychologie studeren aan Harvard. Hier ontwikkelde hij
apparatuur om het gedrag van ratten mee te bestuderen. Dit was het begin van de theorie die hij
beschrijft in zijn boek ‘The Behavior of Organisms’.13
3.3 Operante conditionering
Bij klassieke conditionering is er sprake van respondent gedrag. Dat is een automatische reactie
op een stimulus, waarover je geen controle hebt. Het gaat dus om een reflex, een reactie die
vanzelf ontstaat bij het toedienen van een prikkel. De respons is bij dit gedrag een automatisch
gevolg van de stimulus.
Skinner beschrijft een andere vorm van gedrag, namelijk operant gedrag. Bij dit gedrag gaat het
niet om een reflex, maar een bewuste, gecontroleerde handeling. Er is hierbij geen direct
verband tussen de stimulus en de respons. Dit kunnen we uitleggen met het voorbeeld van de
‘Skinnerbox’. De ‘Skinnerbox’ is onderdeel van een experiment van Skinner dat wereldberoemd
is geworden. Het is een kooi voor een rat, duif, poes of aap die een hendel of knopje bevat die het
dier met een poot of snavel kan indrukken. Door het indrukken van dit knopje rolt er een stukje
voedsel in het etensbakje.

De Skinner-box (Uit: ‘The Behavior of Organisms’, door B.F. Skinner, hoofdstuk 2: ‘Scope and method’, pagina
49)
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Dit is dus het specifieke gedrag dat het dier moet vertonen om zijn beloning te krijgen. Deze
constructie verklaart onder welke omstandigheden dieren dingen kunnen aanleren of juist
afleren. Het feit dat het dier eerst meerdere handelingen verricht voordat het ontdekt dat één
bepaalde handeling een beloning oplevert, zorgt ervoor dat er geen direct verband is tussen de
stimulus en de respons. Het dier doet namelijk van alles in de box, voordat het probeert om aan
de hendel te trekken of op een knopje te drukken.14 Deze manier van leren noemen we latent
leren. Het gaat hier niet om bewust leren, maar leren dat toevallig gebeurt. Het dier drukt
toevallig op het knopje en komt er op deze manier achter dat dit een beloning oplevert. Deze
vorm van leren is niet intentioneel. Een ander voorbeeld dat Skinner beschrijft is het doolhof
met ratten. Skinner toont aan dat ratten sneller de goede weg vinden in het doolhof waarin ze
zich al eerder bevonden, wanneer je ze beloond met voedsel wanneer ze de goede weg kiezen op
het moment dat ze voor het eerst in dat doolhof zijn. Ze hebben er dus onbewust iets van
geleerd. 15 Bij operant conditioneren wordt het gedrag dus gevormd op basis van de gevolgen die
dat gedrag heeft. Meestal zijn die gevolgen een beloning. Skinner heeft zelf het verschil tussen de
vormen van conditioneren als volgt beschreven: ‘Het verschil tussen operant en reflexmatig
gedrag ligt hierin dat het één willekeurig en het ander onwillekeurig blijkt. Operant gedrag ligt
binnen de invloedssfeer van de persoon zelf en wordt al van oudsher toegeschreven aan een
wilshandeling. Reflexmatig gedrag ligt buiten die invloedssfeer.’16
Skinner maakt voor het operant conditioneren gebruik van een reïnforcement (bekrachtiging).
Een bekrachtiging kan de vorm hebben van een straf of een beloning. Bij het toevoegen van zo’n
bekrachtiging moet echter wel goed worden nagedacht over de grootte en frequentie van de
beloning of straf. Continue bekrachtiging komt meestal niet voor. Meestal wordt er voor partiële
bekrachtiging gekozen. Dat houdt in dat een respons af en toe wel bekrachtigd wordt en af en
toe niet, op basis van een bepaalde verhouding of tijdsperiode. Wanneer je een dier wil
conditioneren moet je de beloning dus niet altijd geven, maar af en toe. In het begin is een
bekrachtiging meestal iets vaker nodig, maar daarna kan de frequentie afgebouwd worden,
omdat de stimulus bekend is bij het dier. Een beloning werkt over het algemeen beter als hij niet
altijd wordt gegeven. Het leerproces werkt niet voor slechts één situatie, maar vaak vindt er
generalisatie plaats. Dat wil zeggen dat bepaald gedrag ook plaatsvindt in situaties die een grote
gelijkenis hebben met de oorspronkelijke situatie waarin het gedrag werd aangeleerd. Dit wordt
gedaan in de verwachting dat het aangeleerde gedrag nu ook zal leiden tot een beloning. 17 Om
de verschillende manieren van bekrachtiging te illustreren hebben wij een schema ontworpen.
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Operant
conditiorenen:
schema van
bekrachtiging

Partiële
bekrachtiging

Bekrachtiging na
hoeveelheid

Bekrachtiging na
vastgestelde
hoeveelheid

Bekrachtiging na
variabele
hoeveelheid

Continue
bekrachtiging

Bekrachtiging na tijd

Bekrachtiging na
vastgestelde tijd

Bekrachtiging na
variabele tijd

Uitleg bij het schema:18
-Operant conditioneren: het leerproces waarbij een respons gevolgd wordt door een
bekrachtiger.
- Partiële of intermitterende bekrachtiging: de bekrachtiging vindt af en toe wel plaats en af
en toe niet. Op deze bekrachtiging kun je overstappen wanneer het gewenste gedrag goed is
aangeleerd. Dit is de meest effectieve manier om reeds aangeleerd gedrag in stand te houden.19
- Continue bekrachtiging: de bekrachtiging vindt na elke respons plaats.
- Bekrachtiging na hoeveelheid: de bekrachtiging vindt plaats na een bepaalde frequentie van
de respons.
- Bekrachtiging na tijd: de bekrachtiging vindt plaats na een bepaalde tijd.
- Bekrachtiging na vastgestelde hoeveelheid: de bekrachtiging vindt plaats na een vaste
verhouding, bijvoorbeeld na elke tiende respons.
- Bekrachtiging na variabele hoeveelheid: de bekrachtiging vindt plaats na een afwisselende
verhouding.
18

‘Psychologie, een inleiding’, door Philip George Zimbardo, Robert Lee Johnson, Vivian McCann, Sylvia G.
Birnie, Pearson Education, 2009, hoofdstuk 3.2: ‘Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering?’,
paragraaf 3.2.2: ‘De kracht van bekrachtiging’, (pagina 106-109)
19
‘ Psychologie, een inleiding’, door Philip George Zimbardo, Robert Lee Johnson, Vivian McCann, Sylvia G.
Birnie, Pearson Education, 2009, hoofdstuk 3.2: ‘Hoe leren we nieuw gedrag door operante conditionering?’,
paragraaf 3.2.2: ‘De kracht van bekrachtiging’, (pagina 108)

11

- Bekrachtiging na vastgestelde tijd: de bekrachtiging vindt plaats na een vastgestelde tijd,
bijvoorbeeld elke 10 minuten.
- Bekrachtiging na variabele tijd: de bekrachtiging vindt plaats na een afwisselende tijd.
De verschillende manieren van bekrachtigen die in dit schema zijn beschreven, worden allemaal
in een bepaalde context toegepast. Per experiment en geval moet worden bekeken welke manier
van bekrachtiging het best past.
In ons experiment zullen we weinig te maken hebben met de verschillende manieren van
bekrachtiging, omdat wij niet gaan werken met een operante kamer. Het gewenste gedrag hoeft
in ons experiment slechts één keer getoond te worden om de beloning te ontvangen.
De bevindingen van Skinner zijn ook de basis van veel theorieën over opvoeding. De ideeën over
dieren worden hier dus vertaald naar ideeën over mensen. Hier zijn ook vaak bezwaren tegen,
van onderzoekers die zeggen dat dierlijk gedrag niet altijd vertaald kan worden naar menselijk
gedrag. Alfie Kohn, wiens denkbeelden we gaan beschrijven in het volgende hoofdstuk, is één
van de personen die deze kritiek uitten. Toch wordt het beloningssysteem veel gebruikt in de
opvoeding van kinderen en op andere gebieden.
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4. Wat is extrinsieke motivatie?
De toepassing van beloningen in het onderwijs
4.1 Extrinsieke motivatie
In het eerste hoofdstuk hebben we het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie
uitgelegd. We zullen nu verder ingaan op het onderwerp extrinsieke motivatie, en dan met name
materiële extrinsieke motivatie.
Extrinsieke motivatie houdt, zoals in het eerste hoofdstuk beschreven staat, in dat iemand wordt
gemotiveerd om een bepaald gedrag te tonen door een positief effect dat van buitenaf wordt
gegeven. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Belonen is een manier van extrinsiek
motiveren. Vanaf jonge leeftijd krijgen kinderen al te maken met extrinsieke motivatie van
ouders of leraren die het gebruiken om kinderen op te voeden en dingen te leren. Toch zijn er
verschillende meningen over extrinsiek motiveren. Worden kinderen niet te afhankelijk van
beloningen door extrinsieke motivatie? En is intrinsieke motivatie niet veel belangrijker? Wat
maakt een mens eigenlijk gelukkiger? Psychologen zijn het hier nog niet over eens. Zo is in het
vorige hoofdstuk te lezen dat volgens de theorieën van de bekende wetenschapper B.F. Skinner
beloningen een goede manier zijn om mensen te motiveren en dat ze de basis vormen voor het
leren van vaardigheden.
4.2 Alfie Kohn en de straf van een beloning
Andere psychologen zijn het niet volledig met Skinner eens. Zo beschrijft Alfie Kohn in zijn boek
‘Punished by Rewards’ hoe beloningen leerprestaties kunnen remmen. Volgens hem zijn
beloningen manieren van leraren om leerlingen ‘om te kopen’. Dit doen ze met stickers, gouden
sterren, goede cijfers en allerlei andere manieren van belonen. Hij beschrijft verschillende
nadelen van dit systeem.
Ten eerste is uit zijn onderzoeken gebleken dat leerlingen slechter werk leveren wanneer ze op
deze manier beloond worden. Systemen om gedrag te verbeteren die werken met beloningen,
blijken na onderzoek niet te werken op de lange termijn. Volgens hem zullen schoolresultaten
slechter worden als we niets veranderen aan de manier van opvoeden en leren in de klas.
Ten tweede suggereert hij dat beloningen een nadelig effect hebben op relaties. Beloningen
zorgen voor meer competitie tussen kinderen en zo worden ze niet gestimuleerd om samen te
werken, maar om ‘beter te presteren dan de ander’. Ook tussen de beloner en de ontvanger van
de beloning komt het de relatie niet ten goede. De ontvanger wordt zo namelijk afhankelijk van
de beloner, waardoor er machtsverschillen ontstaan.
Een ander argument dat Alfie Kohn aanvoert is het feit dat een beloning hetzelfde effect heeft op
een kind als een straf. In allebei de gevallen wordt een kind gemanipuleerd en gedwongen om
iets te doen. Wanneer een kind de beloning niet verdient, of niet de beloning waarop het gehoopt
had, fungeert de beloning ook als een straf. Een kind krijgt namelijk niet datgene waarvoor hij
bereid was hard te werken.
Bovendien vertelt hij dat deze beloningen ervoor zorgen dat leerlingen minder interesse krijgen
in de onderwerpen waarover ze leren en dat ze er minder plezier in krijgen. De extrinsieke
13

motivatie zorgt er op deze manier dus dat de intrinsieke motivatie wordt geremd. Kinderen
worden minder leergierig en worden vanuit zichzelf minder gestimuleerd om hun best te doen
voor school. Leren en je best doen op school wordt dan gezien als ‘werken’ in plaats van leren en
leerlingen zien niet meer het belang van onderwijs in. Op deze manier maak je kinderen slaaf
van de leraar die de beloning verschaft. Volgens hem kunnen zelfs complimenten een manier van
omkopen worden waar leerlingen afhankelijk van worden. 20
Een ander nadeel dat hij beschrijft is dat kinderen zonder beloning geen reden meer zien om te
leren, wanneer kinderen leren dat ze hard moeten werken voor een beloning. Ze worden
‘ontvangers’, die afhankelijk zijn van een (materiële) stimulans om goed gedrag te laten zien. Zo
leren ze dus niet om op eigen benen te staan. Dit beschrijft hij met een voorbeeld dat hij ‘The Old
Man ’s Plan’ noemt. Dit verhaal gaat over een man die elke dag beledigd en uitgescholden wordt
door een groep jongens die uit school komen en langs zijn huis loopt. Op een dag zegt hij tegen
hen dat ze een dollar van hem zullen krijgen, wanneer ze hem beledigen en uitschelden. De
jongens doen dit en ontvangen geld. Dit blijft hij elke dag vragen, maar omdat hij weinig geld
heeft zegt hij even later dat ze er nog maar een halve dollar voor zullen krijgen. Ze blijven hem
beledigen en uitschelden. Op een gegeven moment heeft de oude man geen geld meer. Hij vraagt
de kinderen of ze het voor niets willen doen, maar ze lachen hem uit. ‘We gaan toch geen moeite
doen als we er niks voor krijgen!’ Met dit voorbeeld legt hij uit wat voor effect beloningen
hebben op de motivatie van kinderen. Zodra ze ergens eenmaal voor beloond worden, vergeten
ze de reden waarom ze het in eerste instantie doen. 21 De boodschap van Alfie Kohn is dus dat
we kinderen zo weinig mogelijk moeten belonen en zelfs moeten laten vergeten dat cijfers
bestaan. Leerlingen moeten leren om slimmer te worden, niet om goedkeuring, geld, sterren,
stickers of cijfers te krijgen.
4.3 Edward Deci en zijn visie op beloningen
Een psycholoog die het eens is met de theorieën van Alfie Kohn is Edward Deci. In zijn publicatie
‘A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic
Motivation’ legt hij uit dat extrinsieke motivatie, zoals beloningen, de intrinsieke motivatie remt.
Dit komt volgens hem doordat beloningen het gevoel van zelfstandigheid en competentie doen
afnemen. Hij onderscheidt hier twee soorten beloningen: informerende beloningen en
controlerende beloningen. Informerende beloningen zijn meestal positiever dan controlerende
beloningen. Ze zorgen voor een evaluatie van het niveau dat men bereikt heeft en de kwaliteit
van de prestatie. Dit is dus meestal (positieve) feedback over een bepaalde taak. Controlerende
beloningen daarentegen, hebben serieuze consequenties. Ze controleren of een taak op de juiste
manier is uitgevoerd en of het gewenste niveau bereikt is. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld
een proefwerk. Ook materiële beloningen kunnen een controlerende functie hebben.
Bijvoorbeeld wanneer leerlingen alleen een sticker krijgen wanneer ze hun sommen hebben
gemaakt. De controlerende beloningen zorgen volgens hem voor werkdruk, die de intrinsieke

20

‘Punished by Rewards, The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other Bribes’, door Alfie
Kohn, hoofdstuk 4: ‘The trouble with carrots: four reasons rewards fail’
21
‘Punished by Rewards, The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other Bribes’, door Alfie
Kohn, hoofdstuk 5: ‘Cutting the interest rate, the fifth reason why rewards fail’, paragraaf 1: ‘The old man’s
plan’
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motivatie doet afnemen. Dit is dus precies wat Alfie Kohn ook vertelt in zijn boek. De
informerende beloningen daarentegen, kunnen de intrinsieke motivatie stimuleren. 22
De meningen van Alfie Kohn en Edward Deci zijn dus in strijd met de theorieën die Skinner
schreef over operant conditioneren. Wij willen erachter zien te komen wie van deze
onderzoekers gelijk heeft als het gaat om leerprestaties. Dit doen wij door middel van een
experiment dat we in een later hoofdstuk zullen beschrijven.

22

‘De invloed van intrinsieke- en extrinsieke motivatie op schoolprestaties, Etnische achtergrond als moderator
op de relatie tussen motivatie en schoolprestaties’, door Liedewey Goes, Universiteit van Utrecht, (pagina 7 -9)

15

5. Creatief inzicht
Het verband met intrinsieke en extrinsieke motivatie
5.1 Creatief inzicht en beloningen
Creativiteit blijft iets magisch. Veel mensen zeggen over dit verschijnsel: ‘je hebt het, of je hebt
het niet.’ De een beschrijft creativiteit als een lang denkproces, waarin naar de beste oplossing
gezocht moet worden. De ander beschrijft creativiteit als een spontane inval, die misschien wel
toevallig ontstaat. In de Van Dale wordt het beschreven als ‘scheppend vermogen’.23
Kan creativiteit worden verbeterd of is het een gave? Kunnen alleen ‘artistieke’ mensen creatief
denken of helpen beloningen voor het vergroten van creatief inzicht? Verschillende psychologen
zijn van mening dat beloningen niet werken. Er is volgens hen geen causaal verband tussen
creativiteit en extrinsieke motivatie en creativiteit is volledig afhankelijk van de intrinsieke
motivatie van een persoon. Deze uitspraak gaan we in dit hoofdstuk uitleggen aan de hand van
de meningen van verschillende psychologen en onderzoeken.
In de documentaire ‘The Creative Brain: How Insight Works’ van de BBC zien we dat creativiteit
te maken heeft bepaalde ingevingen die plotseling ontstaan.24 In deze documentaire beschrijft
neuropsycholoog Mark Beeman ook hoe dit te verklaren en te zien is in de hersenen. Hier gaan
wij echter niet op in. Wat wij willen weten is of belonen invloed heeft op het krijgen van dit soort
creatieve ingevingen. We onderzoeken dus niet hoe die ingevingen onstaan.
5.2 Teresa Amabile over creativiteit
Volgens de psychologe Teresa Amabile zijn er verschillende factoren die invloed hebben op
creativiteit. Deze factoren zijn domeinkennis, creatieve vaardigheden en intrinsieke motivatie.
Domeinkennis houdt in dat de persoon ervaring moet hebben op het gebied waarbinnen de
opdracht valt. Iemand die de opdracht krijgt om een schilderij te maken, zal hier beter in slagen
wanneer hij kennis heeft over het gebruik van kleuren, verf en kwasten, dan wanneer hij nog
nooit heeft geschilderd. Creatieve vaardigheden kunnen we ook wel omschrijven als ‘talent’. De
ene persoon kan gewoonweg beter schilderen, verhalen schrijven of kleding ontwerpen dan de
andere. Niet iedereen is even creatief en creatieve vaardigheden spelen hierdoor een grote rol
bij het verkrijgen van creatief inzicht. Bij creatieve vaardigheden speelt vooral fantasie een grote
rol.25 De belangrijkste factor die Amabile beschrijft is intrinsieke motivatie. Volgens haar zijn
mensen die sterk intrinsiek gemotiveerd zijn nieuwsgierig, cognitief flexibel, bereid om risico´s
te nemen, en vasthoudend bij belemmeringen. Deze kenmerken zijn allemaal van invloed op het
ontstaan van creativiteit. Intrinsieke motivatie heeft deels te maken met de persoonlijkheid van
het individu. Verder hangt het samen met de opdracht die uitgevoerd moet worden. Als mensen
ergens plezier aan beleven, zijn ze meer bereid zich er voor in te zetten. Ook uitdagende
opdrachten vergroten de intrinsieke motivatie. Mensen kunnen dus creatiever worden naar
mate ze een taak uitdagender of leuker vinden. 26

23

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal
‘The Creative Brain: How Insight Works’, documentaire van de BBC, uitgezonden in maart 2013
25
‘Kleine Ontwikkelingspsychologie’, door Rita Kohnstamm, (pagina 72-73)
26
‘Creativity in Context’, door Teresa M. Amabile, (pagina 16-40)
24
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5.3 Het verband tussen extrinsieke motivatie en creativiteit
In het vorige hoofdstuk beschreven wij aan de hand van de ideeën van Alfie Kohn en Edward
Deci dat extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie remt. Op die manier zou extrinsieke
motivatie dus ook een negatief effect hebben op creativiteit. Dit is ook uit verschillende
onderzoeken gebleken. Zo beschrijft een scriptie van de Faculteit Managementwetenschappen
van de Open Universiteit, een onderzoek naar het motiveren van creativiteit binnen bedrijven,
dat er een negatief verband is tussen extrinsieke motivatie en creativiteit, maar een positief
verband tussen intrinsieke motivatie en creativiteit. 27 Dit wordt bevestigd door de uitkomsten
van verschillende onderzoeken waarover wordt verteld in de uitzending van de VARA; een
drieluik over Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. De aflevering over broederschap beschrijft
onder andere een onderzoek naar basisschoolkinderen die minder gemotiveerd worden om te
tekenen wanneer ze hiervoor een beloning of een diploma kunnen behalen. Verder vertelt de
hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit over haar onderzoek naar
het verband tussen creatief inzicht en beloningen. Bij dit experiment krijgt men een kaars en een
bakje punaises. De opdracht is om de kaars zo aan de muur te bevestigen, dat het kaarsvet niet
op de tafel druipt. Om de taak te vervullen moet er ‘out of the box’ worden gedacht. Er is dus
creatief inzicht nodig. Uit het onderzoek bleek dat de mensen die een beloning van 100 euro
aangeboden kregen als ze de taak snel zouden vervullen, er veel langer over deden dan de
mensen die geen geld zouden krijgen. 28
Deze meningen van psychologen willen wij gaan testen. We willen kijken of leerlingen
daadwerkelijk meer druk voelen wanneer ze een beloning ontvangen en gaan onderzoeken of
beloningen zorgen voor slechtere creatieve prestaties. In de volgende hoofdstukken zullen wij
onze experimenten beschrijven.

27

‘Motivatie en discretionair gedrag’, door Esther Evers, scriptie managementwetenschappen, Open
Universiteit
28
Drieluik ‘Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap’, aflevering Broederschap, VARA
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6. Experimentopzet en uitkomsten leerprestaties
6.1 Het verband tussen beloningen en leerprestaties
In ons eerste experiment toetsen we het effect van een beloning op de leerprestaties. Wij zien de
vaardigheid ‘woordjes leren’ als een manier om leerprestaties te meten. Op die manier hebben
wij ‘leerprestaties’ geoperationaliseerd. Wij hebben er voor gekozen om leerlingen uit de eerste
klas een rijtje met woordjes te geven die ze uit hun hoofd moeten leren. We zijn op zoek gegaan
naar een taal die weinig op Nederlands lijkt, zodat het echt om het leren gaat en de leerlingen
geen aanknopingspunten hebben om de woordjes te herkennen. De taal die we hebben
uitgekozen is daarom Swahili.
Nederlands

Swahili

kruiwagen

likwama

tang

koleo

houden van

penda

zoen, kus

busu

kind

mtoto

honger

njaa

bang

hofu

liefde

upendo

een dozijn

dazeni

baard

sarafa

lang

refu

vader

baba

vrouw

mke

roze

pinki

kleine regentijd

vuli

textiel

vitambaa

morgen

kesho

kerstmis

krismasi

maandag

jumatatu

boos

chuki

Bron: Swahili.org.uk, handige woorden en zinnen Swahili
In dit experiment is de onafhankelijke variabele de beloning. Die passen we toe om te kijken wat
het effect is op de afhankelijke variabele, de leerprestaties. We kiezen voor dit experiment een
experimentele groep van 10 meisjes en 10 jongens uit dezelfde klas. Iedereen voert het
experiment individueel uit. De controlegroep bestaat uit een groep van 10 meisjes en 10 jongens
van dezelfde school die hetzelfde niveau doen. Deze groep krijgt geen beloning aangeboden. De
hoogte van de beloning is 20 euro. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat dit voor iemand uit klas
18

1 een bedrag is waar hij/zij wat voor over heeft. Wij verwachten dat leerlingen van die leeftijd
veel waarde hechten aan 20 euro. We gaan bij de experimentele groep geen voormeting
verrichten, omdat dit de resultaten van het experiment zou kunnen beïnvloeden. Dan weten
leerlingen namelijk al dat ze in eerste instantie geen beloning krijgen en dat de beloning dus
onze onafhankelijke variabele is. We houden er wel rekening mee dat de controlevariabele
´dagdeel´ van invloed kan zijn op de leerprestaties. Het kan namelijk zijn dat de concentratie in
een klas ’s middags minder goed is dan ’s ochtends. Daarom hebben wij er voor gekozen om de
controlevariabele constant te houden. We zorgen er dus voor dat we alle metingen op hetzelfde
dagdeel doen. Behalve de experimentele variabele zijn alle externe kenmerken min of meer
gelijk verdeeld over beide groepen. We doen dit door middel van homogenisering. We nemen
namelijk alleen maar leerlingen. Zij hebben dus dezelfde leeftijd. Bovendien nemen we van vwoleerlingen een experimentele groep. We kiezen alle leerlingen via loting. We maken gebruik van
randomized clinical trials: misleiding van de proefpersonen om te zorgen dat ze niet in de gaten
hebben dat ze een experimentele stimulus ontvangen. Ook zorgen we voor een blind
experiment: proefpersonen weten niet of ze in de experimentele groep zitten of in de
controlegroep.29
De dataverzameling zal als volgt plaatsvinden: we nemen eerst 10 leerlingen mee als
controlegroep. We zeggen tegen hen dat we graag willen kijken hoe goed ze zijn in woordjes
leren. We laten ze 4 minuten leren en geven ze daarna een blaadje met de 20 woordjes Swahili
erop. De bedoeling is dat ze proberen zo veel mogelijk Nederlandse woordjes achter het juiste
woord te schrijven. Het aantal woordjes dat de persoon goed heeft is representatief voor de
uitkomst. Vervolgens doen we met de experimentele groep hetzelfde, maar tegen hen zeggen we
dat ze 20 euro krijgen als ze meer dan 15 woordjes kunnen onthouden. We kunnen zo kijken of
de leerlingen die 20 euro zouden krijgen als ze minstens 15 woordjes konden onthouden, het
beter doen dan de leerlingen die geen beloning aangeboden kregen. Achteraf leggen we de
leerlingen uit wat voor onderzoek we deden en waarom we ze de testjes hebben laten doen.
Onderzoeksvraag: zorgen materiële beloningen voor betere leerprestaties bij leerlingen van
middelbare scholen?
Nulhypothese: materiële beloningen hebben geen invloed op de leerprestaties bij leerlingen van
middelbare scholen.
Alternatieve hypothese: materiële beloningen zorgen voor een verbetering van leerprestaties bij
leerlingen van middelbare scholen.
Wij verwachten dat leerprestaties beter zullen worden door leerlingen te belonen. We zien een
beloning bij het leren namelijk als een extra stimulans om door te gaan en dingen goed te
onthouden. Deze hypothese hebben wij opgesteld op basis van de theorieën van Skinner en de
literatuur over het operant conditioneren.

29

‘Onderzoeksmethoden’, door Joop Hox, Martijn de Goede en Hennie Boeije, hoofdstuk 6: ‘Het Experiment’,
(pagina 165-181)
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6.2 Uitkomst van het experiment per school:
1. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Vrouw

11

Man

9

Vrouw

15

Vrouw

15

Man

9

Man

10

Vrouw

9

Man

17

Man

15

Vrouw

18

Gemiddeld aantal woordjes goed: 12,8
Testgroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Vrouw

13

Vrouw

7

Man

20

Man

17

Man

13

Vrouw

18

Vrouw

18

Vrouw

16

Man

17

Man

11

Gemiddeld aantal woordjes goed: 15

20

2. Pax Christi College
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Man

11

Man

7

Man

6

Man

9

Man

10

Vrouw

1

Vrouw

7

Vrouw

9

Vrouw

8

Vrouw

9

Gemiddeld aantal woordjes goed: 9,5
Testgroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Man

10

Man

11

Man

12

Man

10

Man

12

Vrouw

11

Vrouw

12

Vrouw

12

Vrouw

9

Vrouw

18

Gemiddeld aantal woordjes goed: 11,7
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3. Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Man

11

Man

13

Man

11

Man

10

Man

6

Vrouw

16

Vrouw

19

Vrouw

14

Vrouw

15

Vrouw

7

Gemiddeld aantal woordjes goed: 12,2
Testgroep:
Leerling/geslacht

Aantal woordjes

Man

10

Man

17

Man

15

Man

7

Man

10

Vrouw

15

Vrouw

16

Vrouw

14

Vrouw

19

Vrouw

8

Gemiddeld aantal woordjes goed: 13,1
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7. Experimentopzet en uitkomsten creatief inzicht
7.1 Het verband tussen een beloning en creatief inzicht
In ons tweede experiment toetsen we het effect van een beloning op het creatief inzicht. Om dit
te meten hebben we een psychologisch testje gezocht waarmee je creatief inzicht kunt meten.
We operationaliseren creativiteit naar het vermogen om deze puzzel op te lossen. We leggen
lucifers neer in een bepaalde vorm, die te zien is in het onderstaande plaatje. De opdracht is om
8 lucifers weg te halen en op die manier 2 vierkanten over te houden die elkaar niet raken. We
hebben dit getest op onze klasgenoten en daaruit is gebleken dat deze opdracht zeer lastig kan
zijn. Je moet namelijk ‘out of the box’ denken en inzien dat de twee vierkanten niet even groot
hoeven te zijn. De oplossing is te zien op het plaatje ernaast.

In dit experiment is de onafhankelijke variabele de beloning. Die passen we toe om te kijken wat
het effect is op de afhankelijke variabele, het creatief inzicht. We kiezen voor dit experiment een
experimentele groep van 5 meisjes en 5 jongens uit dezelfde klas. Iedereen voert het experiment
individueel uit. De controlegroep bestaat uit een groep van 5 meisjes en 5 jongens van dezelfde
school die hetzelfde niveau doen. Deze groep krijgt geen beloning aangeboden. De hoogte van de
beloning is 20 euro. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat dit voor iemand uit klas 1 een bedrag
is waar hij/zij wat voor over heeft. Wij verwachten dat leerlingen van die leeftijd veel waarde
hechten aan 20 euro. We gaan bij de experimentele groep geen voormeting verrichten, omdat
dit de resultaten van het experiment zou kunnen beïnvloeden. Dan weten leerlingen namelijk al
dat ze in eerste instantie geen beloning kregen en dat de beloning dus onze onafhankelijke
variabele is. We houden er wel rekening mee dat de controlevariabele dagdeel van invloed kan
zijn op de leerprestaties. Het kan namelijk zijn dat de concentratie in een klas ’s middags minder
goed is dan ’s ochtends. Daarom hebben wij er voor gekozen om de controlevariabele constant te
houden. We zorgen er dus voor dat we alle metingen op hetzelfde dagdeel doen. Behalve de
experimentele variabele zijn alle externe kenmerken min of meer gelijk verdeeld over beide
groepen. We doen dit door middel van homogenisering. We nemen namelijk alleen maar
leerlingen. Zij hebben dus dezelfde leeftijd. Bovendien nemen we alleen maar leerlingen die vwo
doen. We kiezen alle leerlingen via loting. We maken gebruik van randomized clinical trials:
misleiding van de proefpersonen om te zorgen dat ze niet in de gaten hebben dat ze een
experimentele stimulus ontvangen. Ook zorgen we voor een blind experiment: proefpersonen
weten niet of ze in de experimentele groep zitten of in de controlegroep.30
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De dataverzameling zal als volgt plaatsvinden: we nemen steeds groepjes van 5 leerlingen, zodat
we de tijd goed bij kunnen houden en de leerlingen niet af kunnen kijken bij elkaar. We beginnen
dus met 5 jongens voor de controlegroep en vervolgens 5 meisjes voor de controlegroep en
daarna doen we hetzelfde met de experimentele groep. Aan de controlegroepen vertellen we dat
we willen zien hoe snel ze ons raadsel op kunnen lossen. Alle luciferfiguurtjes liggen klaar en we
leggen uit dat de opdracht is om 8 lucifers weg te halen en op die manier 2 vierkanten over te
houden die elkaar niet raken. We houden bij hoe lang elke leerling er over doet. Als ze klaar zijn
steken ze hun vinger op en stoppen wij de tijd als hun oplossing klopt. Hoe lang een leerling doet
over het oplossen van het experiment is representatief voor de uitkomst. Als een leerling er na 8
minuten nog niet uit is, vragen we hem/haar te stoppen en noteren we deze als ‘onopgelost’. De
experimentele groep ondergaat deze test hetzelfde, maar tegen hen zeggen we dat ze 20 euro
krijgen als ze het snel oplossen. We kunnen zo kijken of de leerlingen die 20 euro zouden krijgen
als ze de puzzel snel oplossen, dit sneller doen dan leerlingen die geen beloning aangeboden
kregen. Achteraf leggen we de leerlingen uit wat voor onderzoek we deden en waarom we ze de
testjes hebben laten doen.
Onderzoeksvraag: bevorderen materiële beloningen het creatief denken bij leerlingen van
middelbare scholen?
Nulhypothese: materiële beloningen hebben geen invloed op het creatief denken bij leerlingen
van middelbare scholen.
Alternatieve hypothese: materiële beloningen remmen het creatief denken bij leerlingen van
middelbare scholen.
Wij verwachten dat belonen het creatief denken en oplossingen verzinnen niet bevordert. We
denken namelijk dat het creatief denken bij leerlingen wordt geremd door ze een beloning te
geven wanneer ze een oplossing voor iets moeten bedenken. We verwachten dat leerlingen zich
dan te veel focussen op de beloning in plaats van op het probleem. Deze hypothese hebben wij
opgesteld aan de hand van de bevindingen van Teresa Amabile, die zegt dat er intrinsieke
motivatie nodig is om creatief te zijn. Dit hebben wij gekoppeld aan de ideeën van Edward Deci,
die inhouden dat extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie remt.
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7.2 Uitkomst van het experiment per school:
1. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

00:12,6

Man

00:13,1

Vrouw

00:30,5

Vrouw

00:42,7

Man

Onopgelost

Man

00:06,9

Vrouw

00:10,8

Man

00:31

Vrouw

01:37,1

Vrouw

Onopgelost

Testgroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

04:34,2

Vrouw

O4:46,5

Man

05:28,7

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

Onopgelost

Man

00:27

Vrouw

00:43,5

Man

06:56,9

Vrouw

07:48,1

Man

Onopgelost
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2. Pax Christi College
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

07:50,2

Man

07:20

Man

06:30

Vrouw

06:20

Vrouw

07:20

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

03:24,6

Vrouw

07:40,1

Testgroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

01:10,2

Man

Onopgelost

Vrouw

00:21,8

Vrouw

07:46,3

Vrouw

03:35,1

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

05:36,4
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3. Stedelijk Gymnasium Nijmegen:
Controlegroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

05:43,6

Man

05:46

Man

06:06,4

Man

07:37,6

Man

Onopgelost

Vrouw

00:10,6

Vrouw

00:14,25

Vrouw

00:29,2

Vrouw

00:47,05

Vrouw

Onopgelost

Testgroep:
Leerling/geslacht

Tijd om op te lossen

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Man

Onopgelost

Vrouw

00:46,9

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

Onopgelost

Vrouw

Onopgelost
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8. Statistiek en conclusie leerprestaties
Om er achter te komen of er een significant verschil is tussen de variabelen (beloning of geen
beloning) gebruiken wij de Chi-kwadraattoets. Deze toets berekent de kans dat de gegevens in
onze tabel door toeval kunnen voorkomen. 31
We doen dit eerst voor het experiment met het leren van de woordjes. Eerst moet je van elke
school het gemiddelde aantal woordjes dat de leerlingen goed hadden berekenen. We doen dit
voor de controlegroep en voor de testgroep apart. We tellen dus per school eerst van de
controlegroep alle resultaten bij elkaar op, en delen dat door het totaal aantal leerlingen (10).
Daarna doen we dat voor de testgroep. Dit herhalen we bij elke school. In de tabel hieronder zijn
de gemiddeldes te lezen. Oi staat voor de testgroep en Ei staat voor de controlegroep.
Woordjes leren

Oi

Ei

SSGN

15

12,8

Stedelijk Gym

13,1

12,2

Pax Christi

11,7

9,5

De formule van de Chi-kwadraattoets die je moet toepassen is: X2=verschil2: controlegroep, met
andere woorden: X2=(controlegroep-testgroep)2:controlegroep
We gebruiken hier de gemiddeldes die we in de tabel hierboven hebben berekend.
X2= (12,8-15)2:12,8=0,378
X2= (12,2-13,1)2:12,1=0,066
X2=(9,5-11,7)2:9,5=0,509
0,378+0,066+0,509= 0,953

Om te kijken of deze Chi-kwadraat een significante afwijking inhoudt, moet je eerst nog
de graden van vrijheid berekenen. Dit houdt in dat je rekening moet houden met het
aantal rijen (scholen) dat je bij elkaar optelt. Om het aantal vrijheidsgraden te berekenen
moet je de formule (aantal kolommen – 1) x (aantal rijen – 1) gebruiken. In ons geval is
dat dus: (2-1)x(3-1)= 2. In de standaardtabel van de Chi-kwadraattoets kun je nu aflezen
hoe betrouwbaar de uitslag van ons onderzoek is. Zie de tabel op de volgende pagina: 1
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Graden van Vrijheid

Betrouwbaarheid 90%

Betrouwbaarheid 95%

Betrouwbaarheid 99%

1

2,71

3,84

6,63

2

4,61

5,99

9,21

3

6,28

7,81

11,34

4

7,78

9,49

13,28

5

9,24

11,07

15,09

6

10,64

12,59

16,81

7

12,02

14,07

18,48

8

13,36

15,51

20,09

9

14,68

16,92

21,67

10

15,99

18,31

23,21

Onze Chi-kwadraat was 0,953. Er is dus geen significant verband tussen materiële beloningen en
leerprestaties bij leerlingen uit klas 1 van het VWO. Hoewel aan onze uitslagen wel te zien is dat
de leerlingen die beloningen kregen beter presteerden, was dit niet zoveel beter dat we op basis
hiervan een wetenschappelijke conclusie kunnen trekken. We kunnen op basis van ons
onderzoek dus zeggen: materiële beloningen zorgen niet voor betere leerprestaties bij
leerlingen van klas 1 van het VWO. Het verschil tussen de testgroep en de controlegroep was
dusdanig klein, dat we niet kunnen zeggen dat er significant verschil te zien is. We kunnen dus
niet zeggen of materiële beloningen zorgen voor betere (of juist slechtere) leerprestaties. Het
kleine verschil tussen de testgroep en controlegroep zou dus ook op toeval kunnen berusten.
Om met zekerheid een antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven, zouden we een veel
grotere steekproef moeten hebben. Daarnaast zouden we leerprestaties ook op andere manieren
moeten meten, naast het leren van woordjes. Dit zijn kritiekpuntjes op de generaliseerbaarheid
van de uitkomst van ons onderzoek.
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9. Statistiek en conclusie creatief inzicht
Om er achter te komen of er een significant verschil is tussen de variabelen (beloning of geen
beloning) gebruiken wij de Chi-kwadraattoets. Deze toets berekent de gegevens in onze tabel
door toeval kunnen voorkomen. 32
We doen dit nu ook voor het experiment met het onderzoek over creatief inzicht. Eerst moet je
van elke school het gemiddelde aantal minuten dat de leerlingen nodig hadden berekenen. Oi
staat voor de testgroep en Ei staat voor de controlegroep.
Omdat we na 8 minuten de tijd stopzetten is het lastig om te bedenken welk getal we invulden
voor de leerlingen die het na 8 minuten nog steeds niet opgelost hadden. Ze zouden er namelijk
in theorie oneindig lang over kunnen doen. We hebben een aantal standaardtijden geprobeerd.
Uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie dat er zelfs een significante afwijking was als we
gewoon 8 invulden. We gebruiken dus 8 minuten voor de leerlingen die het niet hebben kunnen
oplossen. Dit is heel betrouwbaar, omdat we weten dat die leerlingen tenminste 8 minuten nodig
zouden hebben gehad.
Er zijn een aantal dingen die opvallen als we naar de gemiddeldes kijken op de verschillende
scholen. Zo is bij de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen en het Stedelijk Gymnasium
Nijmegen het verschil tussen de testgroep en de controlegroep erg groot. Bij het Pax Christi
daarentegen, is het gemiddelde van de controlegroep hoger dan het gemiddelde van de
testgroep. Dit kan natuurlijk altijd gebeuren. Om deze reden wilden we juist ons experiment op
verschillende scholen en met zo veel mogelijk leerlingen uitvoeren, omdat de resultaten altijd
wat kunnen verschillen. We gaan aan de hand van de Chi-kwadraattoets kijken of er in totaal
toch een significant verschil is tussen de testgroep en de controlegroep.
Creativiteit (onopgelost is 8 minuten):
Oi

Ei

SSGN

5,286

1,886

Stedelijk Gym

7,247

4,135

Pax Christi

5,749

6,905

X2= (1,886-5,286)2:1,886=6,129
X2=(4,135-7,247)2:4,135=2,342
X2=(6,905-5,749)2:6,905=0,194
6,129+2,342+0,194= 8,666
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Om te kijken of deze Chi-kwadraat een significante afwijking inhoudt, moet je eerst nog de
graden van vrijheid berekenen. Dit houdt in dat je rekening moet houden met het aantal rijen
(scholen) dat je bij elkaar optelt. Om het aantal vrijheidsgraden te berekenen moet je de formule
(aantal kolommen – 1) x (aantal rijen – 1) gebruiken. In ons geval is dat dus: (2-1)x(3-1)= 2. In
de standaardtabel van de Chi-kwadraattoets kun je nu aflezen hoe betrouwbaar de uitslag van
ons onderzoek is. Zie de tabel op de volgende pagina: 33

Graden van Vrijheid

Betrouwbaarheid 90%

Betrouwbaarheid 95%

Betrouwbaarheid 99%

1

2,71

3,84

6,63

2

4,61

5,99

9,21

3

6,28

7,81

11,34

4

7,78

9,49

13,28

5

9,24

11,07

15,09

6

10,64

12,59

16,81

7

12,02

14,07

18,48

8

13,36

15,51

20,09

9

14,68

16,92

21,67

10

15,99

18,31

23,21

Onze Chi-kwadraat was 8,666. In de tabel is dus af te lezen dat de betrouwbaarheid van de
uitslag van ons onderzoek 95% is. Dit houdt dus in dat we met 95% zekerheid kunnen zeggen
dat beloningen de creativiteit remmen. Dit bevestigt onze hypothese op het gebied van
creativiteit en beloningen. Uiteraard is volledige homogenisering bij ons onderzoek nooit
mogelijk. Er zijn nog vele variabelen die invloed kunnen uitoefenen op de uitkomsten van het
onderzoek. We hebben rekening gehouden met zo veel mogelijk variabelen, waardoor ons
onderzoek zo betrouwbaar is als in dit geval zou kunnen. Om deze reden durven wij te zeggen:
materiële beloningen remmen het creatief denken bij leerlingen uit klas 1 van het vwo. Dit
weten wij 95% zeker.
Ook bij dit experiment valt er kritiek te leveren op de generaliseerbaarheid. Om een algemene
conclusie te kunnen trekken, zouden we weer een grotere steekproef moeten hebben en
meerdere aspecten van creatief inzicht moeten meten.
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10.

Uitslagen enquête

10.1 Enquête woordjesexperiment controlegroep

Ik voelde druk tijdens het uitvoeren
van het experiment
12
10
8
6
4
2
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik voelde me gemotiveerd om goed
mee te doen met het experiment
20
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Als ik een beloning had kunnen
verdienen met het experiment, had ik
beter mijn best gedaan
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik moet het gevoel hebben dat ik
iets verdien voor hetgeen ik doe
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens
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10.2 Enquête woordjesexperiment testgroep

Ik voelde druk tijdens het uitvoeren
van het experiment
20
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik werd sterk gemotiveerd door het
geld dat ik kon winnen
20
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Tijdens het experiment was ik actief
bezig met het winnen van het
bedrag
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik moet het gevoel hebben dat ik
iets verdien voor hetgeen ik doe
15
10
5
0
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Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
Deels mee eens Helemaal mee
oneens en niet
eens
mee eens

10.3 Enquête creativiteitsexperiment controlegroep

Ik voelde druk tijdens het uitvoeren
van het experiment
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik voelde me gemotiveerd om goed
mee te doen met het experiment
20
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Als ik een beloning had kunnen
verdienen met het experiment, had
ik beter mijn best gedaan
20
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

20

Deels mee
oneens

Helemaal mee
eens

Ik moet het gevoel krijgen dat ik iets
verdien voor hetgeen ik doe

15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
Deels mee eens Helemaal mee
oneens en niet
eens
mee eens
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10.4 Enquête creativiteitsexperiment testgroep

Ik voelde druk tijdens het uitvoeren
van het experiment
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik werd sterk gemotiveerd door het
geld dat ik kon verdienen
12
10
8
6
4
2
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Tijdens het experiment was ik actief
bezig met het winnen van het
bedrag
15
10
5
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens

Ik moet het gevoel hebben dat ik
iets verdien voor hetgeen ik doe
12
10
8
6
4
2
0
Helemaal mee
oneens

Deels mee
oneens

Niet mee
oneens en niet
mee eens

Deels mee
eens

Helemaal mee
eens
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11.

Conclusie

11.1 Het verband tussen materiële beloningen en leerprestaties
Zoals is gebleken naar aanleiding van onze berekeningen met behulp van de chi-kwadraattoets,
zorgen materiële beloningen niet voor aantoonbaar betere leerprestaties bij leerlingen van klas
1. Hoewel de resultaten iets beter waren bij de testgroep dan bij de controlegroep, was er geen
significant verschil.
Deze conclusie bevestigt deels de visie van Alfie Kohn. Hij is namelijk van mening dat het geen
zin heeft om kinderen op school te belonen. Dit komt overeen met de uitslag van ons onderzoek.
Alfie Kohn denkt echter ook dat beloningen zorgen voor slechtere resultaten op school. Deze
stelling hebben wij verworpen, want uit onze resultaten bleek wel dat de leerprestaties
enigszins beter waren. Dit kan uiteraard ook op toeval berusten, vanwege het feit dat er geen
significante afwijking is. Wel kunnen we zeggen dat uit onze resultaten is gebleken dat de
leerprestaties zeker niet werden geremd. Hetzelfde geldt voor de theorieën van Edward Deci.
Uit de enquête is gebleken dat de leerlingen uit de testgroep veel meer druk voelden dan de
leerlingen uit de controlegroep. Dit kan te maken hebben met het feit dat ze meer het gevoel
hadden goed te moeten presteren, omdat ze anders het gevoel hadden dat ze hun beloning
misliepen.
Als we naar de tweede enquêtevraag kijken is te zien dat er geen groot verschil was in motivatie
tussen de leerlingen van de controlegroep en de testgroep.
De leerlingen van de testgroep zeiden dat ze tijdens het experiment over het algemeen actief
bezig waren met het winnen van het geldbedrag. Bij de controlegroep zeiden ze echter niet dat
ze beter hun best zouden hebben gedaan als ze een beloning hadden kunnen krijgen.
In beide groepen zeiden leerlingen over het algemeen dat ze niet per se het gevoel nodig
moesten hebben iets te verdienen voor wat ze deden.
Onze onderzoeksvraag luidde: zorgen materiële beloningen voor betere leerprestaties bij
leerlingen van middelbare scholen?
Het antwoord op de onderzoeksvraag is dus: nee, er is geen significante afwijking tussen de
beloonde en de niet-beloonde groep.
Onze hypothese (materiële beloningen zorgen voor een verbetering van leerprestaties bij
leerlingen van middelbare scholen) is dus verworpen. De nulhypothese is dus de conclusie die
wij kunnen trekken op basis van ons onderzoek: materiële beloningen hebben geen invloed op
de leerprestaties bij leerlingen van middelbare scholen.
De conclusie die wij trekken op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we natuurlijk
niet zomaar toepassen op andere situaties. Toch zouden wij op basis hiervan ouders en leraren
adviseren om kinderen geen stickers of geld te beloven wanneer ze goede cijfers halen. Wij gaan
er namelijk van uit dat dit niet werkt. Uiteraard zou dit in latere experimenten of
vervolgonderzoeken verder getest kunnen worden.
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11.2

Het verband tussen materiële beloningen en creatief inzicht

Ons onderzoek naar creatief inzicht bij leerlingen van klas 1 heeft aangetoond dat materiële
beloningen dit remmen. Met behulp van de chi-kwadraattoets hebben wij berekend dat we met
95% zekerheid kunnen zeggen dat materiële beloningen creatief inzicht bij leerlingen uit klas 1
van het VWO remmen. De controlegroep had het raadsel veel vaker en sneller opgelost dan de
testgroep, die een beloning kreeg.
Deze conclusie bevestigt de denkbeelden van verschillende onderzoekers, zoals Ester-Mirjam
Sent van de Radboud Universiteit. Zij bewees met haar onderzoek naar het verband tussen
creatief inzicht en beloningen dat een beloning het creatief inzicht remt. Hetzelfde wordt
beschreven in een scriptie van de Faculteit Managementwetenschappen van de Open
Universiteit, een onderzoek naar het motiveren van creativiteit binnen bedrijven.
Opvallend is dat alle enquêteresultaten van dit onderzoek sterk lijken op die van het onderzoek
over leerprestaties, terwijl de uitkomst van dat onderzoek totaal anders is.
Uit de enquête is gebleken dat ook bij het creativiteitsexperiment leerlingen duidelijk meer druk
voelden als ze een beloning konden verdienen. Dit kan weer te maken hebben met het feit dat ze
meer het gevoel hadden goed te moeten presteren, omdat ze anders dachten dat ze hun beloning
misliepen. Het kan dus zijn dat de druk die de leerlingen voelden een negatief effect heeft gehad
op het vermogen om de puzzel op te lossen.
Als we naar de tweede enquêtevraag kijken is er, net zoals bij ons andere experiment, te zien dat
er geen groot verschil was in motivatie tussen de leerlingen van de controlegroep en de
testgroep.
Ook bij dit experiment zeiden de leerlingen van de testgroep dat ze tijdens het experiment over
het algemeen actief bezig waren met het winnen van het geldbedrag. Bij de controlegroep zeiden
ze niet dat ze beter hun best zouden hebben gedaan als ze een beloning hadden kunnen krijgen.
In allebei de groepen zeiden leerlingen over het algemeen dat ze niet per se het gevoel nodig
moesten hebben iets te verdienen voor wat ze deden. Dit was ook al zo bij het experiment over
leerprestaties.
Onze onderzoeksvraag van dit experiment was: bevorderen materiële beloningen het creatief
denken bij leerlingen van middelbare scholen? Het antwoord op de onderzoeksvraag is: nee,
materiële beloningen remmen het creatief denken bij leerlingen van middelbare scholen.
Onze hypothese (materiële beloningen remmen het creatief denken bij leerlingen van
middelbare scholen) is dus bewezen aan de hand van de uitkomst van ons onderzoek en de chikwadraattoets.
Op basis van dit onderzoek kunnen we uiteraard nog geen algemeen geldende conclusies
trekken over de invloed van beloningen op creatief inzicht. Toch zouden wij aan de hand van
onze resultaten ouders adviseren om hun kinderen niet te belonen voor gemaakte tekeningen,
geschreven verhalen of opgeloste problemen. Wij gaan er van uit, hoewel we slechts ons
experiment als uitgangspunt hebben, dat het creatief inzicht van een kind beter is wanneer er
geen druk van een beloning aanwezig is. Dit zou in latere experimenten onderzocht kunnen
worden.
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12.

Slot

In januari vorig jaar zijn wij begonnen met nadenken over ons profielwerkstuk. In mei leverden
we de eerste opzet voor ons profielwerkstuk in. We hadden toen ontzettend veel ideeën, maar
wisten eigenlijk nog niet zo goed hoe we al die ideeën wilden gaan uitvoeren. In de weken vóór
en na de zomervakantie begonnen we na te denken over de manier waarop we antwoord
konden krijgen op onze onderzoeksvraag. Hiervoor hebben we veel achtergrondinformatie
opgezocht en eerder uitgevoerde onderzoeken bekeken. Wat we zeker wisten, was dat we iets
op scholen wilden doen. Na veel nadenken en aanpassen, kwamen we uiteindelijk tot een
onderzoeksopzet. Toen kon het leuke werk beginnen, het uitvoeren van onze experimenten!
Gelukkig waren er een aantal scholen en leraren bereid om ons hierbij te helpen en hun lessen
beschikbaar te stellen. Het werken met kinderen vonden we van tevoren best spannend, omdat
we geen idee hadden hoe de leerlingen zouden meewerken en reageren op ons onderzoek. We
waren blij om te zien dat alle leerlingen enthousiast meewerkten en elk onderzoek voorspoedig
verliep. Hierdoor gingen alle onderzoeken in één keer goed en waren alle resultaten bruikbaar.
Het enige nadeel aan ons onderzoek was dat we de leerlingen van de testgroep telkens weer
teleur moesten stellen met de boodschap dat ze geen twintig euro zouden krijgen. Gelukkig
reageerden ze hier bijna allemaal heel sportief op, ze begrepen ook wel dat wij geen duizenden
euro’s konden spenderen aan een profielwerkstuk. We hebben het hele jaar met veel plezier aan
ons profielwerkstuk gewerkt en het is nu natuurlijk extra leuk om te zien dat onze hypothese
bevestigd werd door de uitkomst van het experiment over creatief inzicht.
De samenwerking tijdens het proces is uitstekend verlopen. We zijn overal op tijd aan begonnen,
waardoor we de deadline konden halen. Het proces verliep eigenlijk heel voorspoedig. We
hebben weinig tot geen tegenslagen gehad, waardoor we telkens konden doorwerken en
resultaat konden zien van onze inzet.
Natuurlijk willen we een aantal mensen bedanken. Zonder hen was het niet mogelijk geweest
om de experimenten of de uitwerking van ons profielwerkstuk te realiseren.
Niels Hoendervanger, onze enthousiaste begeleider die ons steeds opbouwende kritiek heeft
gegeven en feedback waarmee we aan de slag konden.
Wine van Huijzen, zonder wie we nooit hadden geweten wat de chi-kwadraattoets was en hoe
we deze konden gebruiken voor het verwerken van onze resultaten.
Ook willen wij verschillende docenten bedanken die ons de mogelijkheid hebben gegeven om in
hun klassen ons experiment uit te voeren:
Maike Arts, lerares Nederlands van de SSGN
Paul Groos, leraar klassieke talen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Marijke Kroft, lerares Frans van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen
Fridie Reuls, lerares Nederlands van het Pax Christi college
Natuurlijk bedanken we ook alle leerlingen uit klas 1 die ons hebben geholpen door mee te
werken aan ons experiment!
Er is gebleken dat beloningen niet nodig zijn. Vijftig cent beloven voor het lezen van een
werkstuk is dus geen goed idee!
Sophie van Leeuwen en Rodinde Wegman, klas 6C, Stedelijk Gymnasium Nijmegen
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Bijlage 1:

Logboek
Wie:
Samen
Samen

Wanneer:
13-05-2013
19-05-2013

Tijd:
50 min.
6 uur

Sophie

20-05-2013

1,5 uur

Rodinde
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Sophie
Samen
Sophie
Rodinde
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Samen
Rodinde
Samen

20-05-2013
20-06-2013
21-06-2013
24-06-2013
25-06-2013
26-06-2013
20-08-2013
21-08-2013
29-08-2013
30-08-2013
09-09-2013
09-09-2013
10-09-2013
15-09-2013
19-09-2013
20-09-2013
26-09-2013
24-10-2013
29-10-2013
30-10-2013
04-11-2013
06-11-2013
06-11-2013
18-11-2013

1,5 uur
3 uur
3 uur
5 uur
2,5 uur
4 uur
4 uur
5 uur
1 uur
2 uur
30 min
1,5 uur
4 uur
2 uur
1 uur
4 uur
3 uur
2 uur
30 min
3 uur
2 uur
3 uur
2 uur
30 min

Sophie
Sophie

18-11-2013
20-11-2013

2 uur
3 uur

Samen
Samen

26-11-2013
27-11-2013

1 uur
6 uur

Samen

28-11-2013

1,5 uur

Wat:
Overleggen over onderwerp en afbakenen
Eisen voor BM1 (hoofdvraag, deelvragen, hypothese,
bronnen, etc.)
Lijst maken bronnen + bruikbaarheid en
betrouwbaarheid
Samenvoegen onderdelen en afronden eisen BM1
Voorlopige inleiding schrijven
Bronnen en experts zoeken, mensen benaderen (info)
Bronnen zoeken
Experimentopzet, testen zoeken, boeken halen in UB
Begin eerste deelvraag
Tweede deelvraag
Gesprek met begeleider en experiment
Info zoeken en deelvraag maken extrinsieke motivatie
Deelvraag creativiteit en enquête
Deelvraag creativiteit afmaken en enquête afmaken
Boodschappen doen experiment
Voorbereiden experimenten
Uitvoeren experimenten SSGN
Resultaten enquête en onderzoek SSGN verwerken
Boodschappen doen en enquêtes printen
Uitvoeren experimenten Pax Christi
Opmerkingen BM2 bekijken en aanpassen
Experiment 1 Stedelijk gym
Gesprek met mevrouw Van Huijzen, uitleg statistiek
Statistiek
Experiment 2 Stedelijk gym
Laatste statistiek, hoofdstukken herlezen en aanpassen
Deelvraag over Skinner aanpassen
Gesprek met mevrouw Van Huijzen, berekeningen
statistiek bespreken
Enquêteresultaten verwerken
Enquêteresultaten verwerken en laatste aanpassingen
hoofdstukken
Conclusie schrijven
Conclusie afmaken, slot schrijven, inleiding aanpassen,
inhoudsopgave, bronnenlijst maken, opmaak aanpassen,
‘puntjes op de i’
Bibliografie en bronnen netter maken, nummering
inhoudsopgave toevoegen, conclusie aanpassen
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Bijlage 2:
Enquête woordjesexperiment op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Controlegroep: 10 leerlingen
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 3
Deels mee oneens: 3
Niet mee oneens en niet mee eens: 3
Deels mee eens: 1
Helemaal mee eens:
2. Ik voelde me gemotiveerd om goed mee te doen met het experiment
Helemaal mee oneens:
Deels mee oneens:
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 2
Helemaal mee eens: 6
3. Als ik een beloning had kunnen verdienen met het experiment, had ik beter mijn best gedaan
Helemaal mee oneens: 3
Deels mee oneens: 4
Niet mee oneens en niet mee eens:
Deels mee eens: 1
Helemaal mee eens: 2
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 3
Deels mee oneens: 2
Niet mee oneens en niet mee eens: 4
Deels mee eens:
Helemaal mee eens: 1
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Testgroep: 10 leerlingen
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 7
Helemaal mee eens: 2
2. Ik werd sterk gemotiveerd door het geld dat ik kon verdienen
Helemaal mee oneens:
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 1
Deels mee eens: 6
Helemaal mee eens: 2
3. Tijdens het experiment was ik actief bezig met het winnen van het bedrag
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 2
Helemaal mee eens: 5
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 2
Deels mee oneens: 3
Niet mee oneens en niet mee eens: 1
Deels mee eens: 2
Helemaal mee eens: 2

42

Enquête creativiteitsexperiment op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen
Controlegroep: 10 leerlingen
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 5
Deels mee oneens: 2
Niet mee oneens en niet mee eens: 1
Deels mee eens: 2
Helemaal mee eens: 0
2. Ik voelde me gemotiveerd om goed mee te doen met het experiment
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 5
Helemaal mee eens: 4
3. Als ik een beloning had kunnen verdienen met het experiment, had ik beter mijn best gedaan
Helemaal mee oneens: 6
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 1
Helemaal mee eens: 3
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 8
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 1
Helemaal mee eens: 0
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Testgroep: 10 leerlingen
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 0
Deels mee oneens: 3
Niet mee oneens en niet mee eens:3
Deels mee eens: 3
Helemaal mee eens: 1
2. Ik werd sterk gemotiveerd door het geld dat ik kon verdienen
Helemaal mee oneens: 0
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 1
Deels mee eens: 3
Helemaal mee eens: 5
3. Tijdens het experiment was ik actief bezig met het winnen van het bedrag
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 2
Niet mee oneens en niet mee eens: 3
Deels mee eens: 4
Helemaal mee eens: 0
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 2
Deels mee oneens: 2
Niet mee oneens en niet mee eens: 3
Deels mee eens: 3
Helemaal mee eens: 0
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Enquête woordjesexperiment op het Pax Christi
Controlegroep: 10 leerlinge4
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 3
Deels mee oneens: 4
Niet mee oneens en niet mee eens: 3
Deels mee eens: 0
Helemaal mee eens: 0
2. Ik voelde me gemotiveerd om goed mee te doen met het experiment
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 4
Helemaal mee eens: 5
3. Als ik een beloning had kunnen verdienen met het experiment, had ik beter mijn best gedaan
Helemaal mee oneens: 6
Deels mee oneens: 2
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 0
Helemaal mee eens: 0
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 6
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 0
Deels mee eens: 3
Helemaal mee eens: 0
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Testgroep: 10 leerlingen
1. Ik voelde druk tijdens het uitvoeren van het experiment
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 3
Deels mee eens: 4
Helemaal mee eens: 1
2. Ik werd sterk gemotiveerd door het geld dat ik kon verdienen
Helemaal mee oneens: 0
Deels mee oneens: 0
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 4
Helemaal mee eens: 4
3. Tijdens het experiment was ik actief bezig met het winnen van het bedrag
Helemaal mee oneens: 1
Deels mee oneens: 1
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 4
Helemaal mee eens: 2
4. Ik moet het gevoel hebben dat ik iets verdien voor hetgeen ik doe
Helemaal mee oneens: 4
Deels mee oneens: 3
Niet mee oneens en niet mee eens: 2
Deels mee eens: 1
Helemaal mee eens: 0
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