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TRIZ in het Voortgezet Onderwijs      

 

Een exploratieve studie naar de inpassing van de TRIZ methodologie voor oplossingsgericht creatief denken in 

het schoolvak Onderzoek en Ontwerpen op het Voortgezet Onderwijs.   
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ABSTRACT 

TRIZ is een creatieve methodiek om effectief probleemgericht oplossingen te bedenken. De methodiek heeft 

zich in het bedrijfsleven bewezen, maar de ontwikkelingen in onderwijs zijn achtergebleven (Barak 2002). Het 

leent zich goed voor het vak Onderzoek en Ontwerpen van Stichting Technasium waarbij creatief denken een 

belangrijk onderdeel is. Dit artikel behandelt de onderzoeksvraag:  Met welke oplossingen komen Havo 3 

leerlingen bij het vak Onderzoek en Ontwerpen [O&O] in het Voortgezet Onderwijs als zij werken vanuit de 

aangereikte creatieve denkmethodiek TRIZ. 

In twee 3 Havo- O&O klassen van verschillende scholen is een inleidende presentatie gehouden over TRIZ met 

kleine workshopoefeningen om de leerlingen enthousiast te maken over de effectiviteit van TRIZ en de visie die 

erachter schuilt. Vervolgens is met de casus “Vleesverkleuring in supermarkten” in een drietal idee-generatie 

rondes gemeten in hoeverre de beschreven ideeën inventief (I), conventioneel (C) of niet relevant (N) zijn. 

Leerlingen gebruikten daarbij drie van de 40 inventieve principes van TRIZ te weten #1 segmentatie, #3 lokale 

kwaliteit en 7# nestelen. In een vragenlijst is vervolgens de beleving van de TRIZ workshop gemeten en de 

aantrekkelijkheid van het aangeboden materiaal.  

Analyse wijst uit dat leerlingen in een zeer korte tijd tot een groot aantal inventieve oplossingen komen in een 

voorgelegde casus. De blanco conceptmaps tonen aan dat leerlingen het nog lastig vinden om het idee-

generatie proces te verbinden aan een heldere structuur waarbij idee-evaluatie kan plaatsvinden. TRIZ wordt 

ervaren als een prettige eyeopener, waarbij de introductie als zeer interessant wordt ervaren, maar 

moeilijkheden wordt ervaren bij het toepassen ervan in zo’n kort tijdsbestek. Er is meer exploratief en 

vergelijkend onderzoek nodig om materiaal verder te ontwikkelen tot eenvoudige handzame tools die opgepakt 

worden en bijdragen aan het creatieve denkproces ingepast in het curriculum van het voortgezet onderwijs.  
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INLEIDING            

 

Thema: 

Dit artikel gaat over het toepassen van TRIZ in het voortgezet onderwijs.  TRIZ is een Russische denkmethodiek 

die op een systematische manier tot innovatieve oplossingen helpt te komen. Het is ontwikkeld door Genrich 

Altshuller die vanuit de analyse van patenten op patronen ontdekte die tot innovaties leidde. Uit deze patronen 

konden principes worden gedestilleerd die universeel toepasbaar zouden zijn voor elke industrie. Het doel van 

Altshuller was om een systematische benadering te vinden voor het creatieve proces van innovatie. Eén van de 

overtuigingen van Altshuller is dat inventiviteit en creativiteit kan worden aangeleerd. 

 

TRIZ is één van de methoden voor creatief denken die zich sinds 1990 ook over de westerse wereld heeft 

verspreid. De theorie heeft zich bewezen bij veel grote bedrijven, zoals Philips, waar mensen worden opgeleid 

om met deze methodiek te werken om innovatieve producten en patenten te ontwikkelen. Echter in het 

onderwijs blijft deze ontwikkeling achter. Barak & Goffer( 2002) tonen aan dat er in het onderwijs veelal niet de 

notie is om leerlingen aan te zetten tot innovatief en origineel te denken. Lessen worden zelden ingevuld met 

het aanreiken van methoden om dat proces te verbeteren. Het onderwijs zou nog veel kunnen leren van de TRIZ 

theorie uit het bedrijfsleven waar de effectiviteit van het creatief denkproces zich al bewezen heeft. 

Aanleiding:  

Phillips heeft in april 2015 een pilotproject gedraaid om TRIZ te introduceren bij docenten van het voortgezet 

onderwijs. Vanaf dat moment is er bij docenten veel enthousiasme ontstaan om TRIZ te introduceren op het 

voortgezet onderwijs. Vanuit JETNET Philips – een speler tussen bedrijfsleven en onderwijs – is er een Docenten 

Ontwerpteam [DOT] ontstaan met als idee materiaal te ontwikkelen waarbij TRIZ geïmplementeerd wordt in het 

Voortgezet Onderwijs. Het doel van de DOT is om een light-variant van TRIZ te ontwikkelen die geschikt is voor 

meerdere typen ontwerpvakken die op de verschillende scholen wordt aangeboden. Van belang is om te 

onderzoeken in welke mate TRIZ kan worden geïmplementeerd in het voortgezet onderwijs, met als doel om bij 

te dragen aan het creatief denkproces bij ontwerpgerichte vakken gericht op leerlingen van 12 t/m 18 jaar.  

Casestudy:  

In het voortgezet onderwijs is er steeds meer ontwikkeling in het project onderwijs onder andere met de komst 

van het vak onderzoek en ontwerpen (O&O) vanuit Stichting Technasium. Bij lesobservaties van het vak O&O is 

opgevallen dat leerlingen vaak structuur zoeken in het creatief denkproces en met name steun zoeken bij de 

docent. Of het nu gaat om eenvoudige instructies voor het invullen van een plan van aanpak tot moeilijkere 

probleem-oplossingsgerichte taken om hun bedachte concept verder te brengen. Bij het vak O&O gaat het erom 

dat leerlingen hun eigen leerproces vormgeven en de vrijheid opzoeken en gebruiken. De docent hoort daar zo 

min mogelijk in te sturen, maar vooral te coachen.  

   

Door handreikingen aan te bieden binnen het creatief denken kan de leerling op een systematische manier bezig 

zijn met het creatieve denkproces. Er ligt een kans om met een duidelijke structuur de leerling te stimuleren om 

zelfstandig meer unieke oplossingen te genereren. De handreiking zou moeten leiden tot een beter inzicht in het 

eigen creatieve denkproces en het versterken van het idee-generatie proces. Met uiteindelijk de verwachting dat 

een effectievere idee-generatie ook zal leiden tot een zowel betere als snellere afweging van ideeën om tot een 

gewenste unieke oplossing te komen.   
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ONDERZOEKSVRAAG:  

 

Met welke oplossingen komen Havo 3 leerlingen bij het vak Onderzoek en Ontwerpen [O&O] in het Voortgezet 

Onderwijs als zij werken vanuit de aangereikte creatieve denkmethodiek TRIZ.  

 

Subvragen:  

- Hoe wordt er in de literatuur gekeken naar creatief denken / oplossingsgericht denken?  

- Uit welke basiselementen bestaat TRIZ en wat is de essentie?  

- Op welke wijze wordt de omvangrijke TRIZ-theorie handzaam aangereikt? 

- Wat zijn eerdere ervaringen omtrent het implementeren van TRIZ in het voortgezet onderwijs? 
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THEORETISCHE ACHTERGROND         

Creatief denken  

Het creatief denkproces wordt – ten onrechte – veelal beschouwd als een vloeiend ongrijpbaar gegeven, iets 

waarmee je geboren wordt. Barak en Goffer (2002) komen tot een conclusie dat creativiteit veel wordt 

omschreven in woorden als mistig, vreemd, onsystematisch en lastig te definiëren. Zij maakten een overzicht van 

wetenschappelijk onderzoek over creatief denken, om het nauwgezetter te kunnen definiëren.   

 

Fisher (1997) beschrijft twee tegenovergestelde zienswijzen over creativiteit. De populistische visie kan worden 

omschreven als het romantisch stereotype van de creatieve genie. In de andere visie wordt creativiteit gezien als 

een attribuut dat in bepaalde mate bij ieder mens aanwezig is en door training versterkt kan worden. Binnen het 

onderzoek naar het proces van creatief denken, maakte Guilford (1963) onderscheidt tussen twee kernachtige 

opeenvolgende fasen in het creatief denkproces. De eerste fase - divergent denken - gaat om het genereren van 

creatieve ideeën (ideation) door het onderzoeken van uiteenlopende mogelijke oplossingen zonder uitgesproken 

voorkeuren. Daarbij hebben de ideeën diverse locaties met meerdere richtingen los van restricties en premature 

beoordeling. Daarop volgt de tweede fase – Convergent denken. – waar het gaat om het analyseren en evalueren 

van de ideeën tot het vinden van de meest optimale oplossing (problem-solving) . 

De Bono (1990) maakt een ander onderscheid, tussen verticaal- en lateraal denken. Het verticale denken is het 

stapsgewijze logisch denken en gebeurt op chronologische volgorde van begin tot eind.  Het lateraal denken kan 

bestaan uit meerdere richtingen, in willekeurige volgorde en is gebaseerd op een uitgestelde beoordeling. 

Lateraal denken prefereert rijkheid en variëteit boven correctheid en precisie. Volgens De Bono zijn deze twee 

aspecten van het creatief denken niet opeenvolgend zoals bij Guilford, maar bestaat het creatief denken uit de 

combinatie van beiden die elkaar complementeren. De Bono beweert dat het onderwijs met name beoordeelt op 

en stimuleert tot vooral het correcte verticale denken en niet op het vinden van originele ideeën, flexibiliteit en 

het omgaan met het onbekende. Als tool ontwikkelde De Bono (2008) onder andere de ‘de zes denkhoeden’ om 

verschillende denkrichtingen te ontplooien tijdens het creatieve denkproces.   

Goldenburg et al. (1999a,b) geeft aan dat het ontbreken van orde in het creatief denkproces minder effectief is 

dan het systematisch denken ondersteund door een overzicht van een gegeven beperkte set aan oplossingen. 

Het ongebonden en onbeperkte denken gebaseerd op vrije associatie is niet zo productief als  gewoonlijk wordt 

aangenomen. Aan de andere kant blijkt dat georganiseerd systematisch denken juist wel tot creatief denken leidt. 

Simonton (1988) benoemt dat bij de veelgebruikte brainstormtechniek verondersteld wordt dat creativiteit 

overeenkomt met het opsommen van aan groot aantal ideeën. Het genereert zowel nuttige als nutteloze idee-

combinaties die random zijn opgesomd en is daardoor niet per definitie productief. Aangeraden wordt om het 

probleem eerst nauwgezet te omschrijven om op die manier het brainstorm proces efficiënter te laten verlopen. 

Ook Goldenberg and Mazurski (1999) concluderen dat creativiteit niet hetzelfde veronderstelt als het vinden van 



een groot aantal oplossingen. Ook het uitstellen van de beoordeling leidt niet tot een grotere creatieve waarde 

van ideeën. Het gefocust of systematisch denken en vervroegde beoordeling van ideeën ten opzichte van duidelijk 

gestelde criteria kan de voorkeur hebben om creatieve oplossingen voor een probleem te vinden.  

Boden (2004) stelt dat creativiteit niet random en onvoorspelbaar ontstaat, maar dat begrenzingen juist centraal 

liggen aan creativiteit. Creatieve geesten produceren niet zomaar nieuwe ideeën, maar er ligt een vaardigheid 

voor probleem-oplossingsgericht denken en een brede relevante kennis aan ten grondslag.    

  

De diverse onderzoeken neigen steeds meer naar het beeld dat het creatief denkproces een geordend en 

systematisch proces is wat aangeleerd kan worden.  Alsthuller (1984) sluit met zijn TRIZ-theorie aan op de visie 

over creatief denken met een systematische benadering. Altshuller ontdekte dit echter vanuit eigen ervaringen 

als bedenker van innovaties en ontwikkelde steeds meer de overtuiging dat het creatief denken zou kunnen 

worden getraind en aangeleerd.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRIZ 

 

Wat is TRIZ?  

 TRIZ is een Russische afkorting voor ‘Theoria Resheneyva Isobretatelskehuh Zedach’ wat in het Engels vertaald 

wordt als ‘Theory of Inventive Problem Solving’ [TIPS]. TRIZ is een denkmethodiek die op een systematische 

manier tot innovatieve oplossingen helpt te komen. In 1946 ontwikkelde Genrich Altshuller de TRIZ theorie die 

met zijn team ruim 200.000 patenten analyseerde die tot evolutie leidde. Hij zag dat uitvindingen vanuit 

verschillende industrieën vergelijkbare patronen volgden. Uit deze patronen konden basisprincipes worden 

gedestilleerd die universeel toepasbaar zouden zijn voor innovaties binnen elke industrie. Het doel van 

Altshuller was om een systematische benadering te vinden voor het creatieve proces van innovatie. Eén van de 

bevindingen van Altshuller’s theorie is dat inventiviteit en creativiteit aangeleerd kan worden in plaats van 

afhankelijk te zijn van toevalligheden. (Altshuller 2005).  

Hoe werkt TRIZ ?  

De patentanalyse heeft geleid tot 40 principes waarin alle patronen van de onderzochte patenten konden worden 

gevat. Deze 40 principes zijn basistechnieken voor uitvindingen vaak kort geformuleerd als een actie in de vorm 

van een werkwoord:  bijvoorbeeld:  #1. Segmentatie, #7. Nestelen, #26. Kopiëren, #27. Verwijderen #32. 

Veranderen van kleur etc. Maar voordat de principes toegepast kunnen worden dient eerst het probleem scherp 

te worden gesteld. Dit wordt gedaan door de onderliggende technische contradictie of dilemma te formuleren.  

De werkwijze van TRIZ bestaat in de basis uit het volgende stappenplan. (Altshuller 2005)   

 

 

1) Het analyseren van het ‘Technisch Systeem’ ofwel elk object 

wat een functie uitvoert is een technisch systeem, bijvoorbeeld 

een auto, pen etc.. Tijdens deze fase worden alle elementen van 

het object in hiërarchie met functie geanalyseerd. Vervolgens 

wordt de oorsprong van het probleem vastgesteld. De centrale 

karakteristiek dat verbeterd dient te worden in het systeem wordt 

geformuleerd.  

 

2) Bij het opstellen van een contradictie, wordt een conflict 

geformuleerd aan de hand van een positief en negatief effect of 

karakteristiek. De contradictie is het conflict tussen de 

karakteristiek die verslechtert ten koste van een andere 

karakteristiek die verbetert. Met een karakteristiek kan je denken 

aan gewicht, temperatuur, grootte, kleur, snelheid etc.    Overzicht van het creatief denkproces volgens TRIZ. 



Een voorbeeld van een contradictie is het verhogen van de snelheid van een boot (het technische systeem) zonder 

overlast van geluid van de motor bij hogere snelheid.  

 

3) Door deze contradictie op te lossen kom je tot een oplossing die richting de ideale situatie gaat.  Altshuller 

onderscheidt 39 generieke karakteristieken binnen een technisch systeem. De 40 principes en de 39 

karakteristieken tezamen vormen de Contradictiematrix. Deze matrix helpt je om de contradictie versneld op te 

lossen, doordat het aangeeft in elke specifieke cel welke principes eerder zijn gebruikt om een vergelijkbare 

contradictie op te lossen (Altshuller 2005). Door verticaal de te verbeteren karakteristiek te zoeken en in de 

horizontale richting de slechter wordende karakteristiek. De matrix draagt - in de opgezochte relevante cel 

passend bij de contradictie -  de meest gebruikte principes van de 40 aan waarbinnen eerder vergelijkbare 

contradicties zijn opgelost. Zo kan het toepassen van slechts enkele principes leiden tot effectieve innovatie. De 

alternatieve wijze om een contradictie op te lossen is de principes te bestuderen en de meest geschikte te kiezen.  

 

Een voorbeeld van een presentatie-pointer.  

De Contradictie: Het vergrootten van het bereik van een presentatie-pointer zonder het volume ervan te 

vergrootten. De karaktereigenschap die beter moet worden, is de lengte van het object (rij 3).  De 

karaktereigenschap die verslechtert, is het volume van het object. Als we dan de contradictiematrix bekijken, 

geeft deze in volgorde aan principe 7,17,4 en 35. Principe 7# Nestelen geeft de innovatie van een laserpointer 

die op grote afstand bereik heeft en in een borstzakje past.  

 

  
Het eerste stuk van de contradictiematrix uitgelicht, passend bij het voorbeeld van de presentatie-pointer. bron: www.matriz.org 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMPLEXITEIT VAN TRIZ  

 

Triz-tools  

Alhoewel de werking van TRIZ is toegelicht, is dit slechts de basis van het volledige spectrum wat de TRIZ 

methodologie inhoudt. TRIZ kent veel meer tools die het inventief oplossen van problemen nog effectiever 

ondersteund. Dit is nodig, omdat niet elke contradictie hetzelfde is en zo eenvoudig op te stellen is of een 

eenduidige oplossing biedt. Altshuller heeft in de jaren dat hij TRIZ ontwikkelde steeds meer Tools ontwikkeld om 

het probleem-oplossingsgerichte systeem te optimaliseren. Om een overzicht te krijgen van de TRIZ tools die er 

zijn is in de afbeelding hieronder zichtbaar hoe de TRIZ tools zich ten opzichte van elkaar verhouden.  

(zie bijlage). In principe behoeft niet elke tool gebruikt te worden, maar je kunt de tools gebruiken die je voorkeur 

geniet en uit ervaring het meeste effect oplevert. Het is zo uitgedacht dat het elke fase in het creatieve denkproces 

verder wordt ondersteund. Daarbinnen past de eerder beschreven basiswerkwijze van contradictie opstellen, de 



contradictiematrix gebruiken en tot slot de inventieve principes toepassen om tot specifieke inventieve 

oplossingen te komen.  

  
Structuur van de TRIZ methodologie en de relatie van TRIZ-tools.   

Bron: https://triz-journal.com/a-comparison-of-triz-and-axiomatic-design/  

 

TRIZ handzaam aanreiken  

Traditionele TRIZ trainingen kosten minimaal 200 uur Altshuller (2005). De laatste decennia worden trainingen 

in workshop van 2-5 dagen gegeven waarin alleen slechts de concepten van TRIZ worden geïntroduceerd,  

Tomasi (2009). Maar het is te kort om effectief te zijn voor een bedrijf en vereist zeer gekwalificeerde trainers 

en veel lesuren.  

  

Wits et al. (2010) onderscheiden grofweg drietal oplossingen om TRIZ handzaam aan te rijken:   

1) Een gestripte variant van TRIZ met een selectie van enkele TRIZ-tools. Het nadeel is dat de kracht van TRIZ 

wordt gereduceerd  op het analytische aspect van probleemoplossing en idee-generatie.  

2) TRIZ trainingen modulair maken en nieuwe ondersteunende tools creëren die het leerproces versnellen. 

Voordeel is dat aan de kracht van TRIZ niet wordt ingeboet, en achtereenvolgende trainingen kunnen worden 

gegeven.  Het vraagt wel om een betere structurering van TRIZ kennis en onderdelen.  

3) In schoolomgevingen zijn lange trainingen wel geaccepteerd. Het nadeel is dat op scholen veelal alleen in een 

gesimuleerde omgeving problemen worden opgelost.   

 

Altshuller (2005) zelf koos in zijn boek ’40 principles’ om de inventieve principes toe te lichten met cartoons en 

daarbij een voorbeeld van een uitvinding uit het verleden te noemen waarin het principe is toegepast. Philips 

Eindhoven heeft deze visuele voorbeelden  gebruikt om het in hun workshops te gebruiken. Altshuller koos ook 

een andere manier om TRIZ aan te reiken in zijn boek ‘And suddenly the inventor appeared’Altshuller (1984). 

Door een verhaal te vertellen, met alledaagse problemen licht hij stapsgewijs een aantal TRIZ-tools toe. Steeds 

kwam de ‘inventor’ naar voren op moment dat zich een probleem aandient dat dient te worden opgelost. De 

techniek daarvoor werd vervolgens geabstraheerd.  

Orloff (2006) heeft de voorbeelden van Altshuller verder uitgewerkt door technische uitvindingen van afgelopen 

decennia uitvoerig te analyseren met illustraties en voorbeelden. Steeds als een TRIZ tool is besproken, komen 

er oefeningen met probleemstellingen die de lezer kan proberen op te lossen met de aangeboden TRIZ tools. 

Het valt op dat de genoemde boeken steeds inspelen op zelfstudie materiaal waarbij individueel kennis van TRIZ 

wordt opgedaan.   

Tomasi (2009) onderkent de meest toegankelijke en visueel aantrekkelijke tools die aangereikt worden in 

(school)omgevingen die voor het eerst met TRIZ te maken krijgen: ‘System operator’ (ook wel Nine Screen 

window genoemd), Technische Contradictie, De 40 principes of een selectie ervan en de contradictiematrix en 

de 76 standaardoplossingen.   

Domb (1997) kiest ervoor om TRIZ technieken bij een introductie aan een nieuw publiek, in te leiden door te 

https://triz-journal.com/a-comparison-of-triz-and-axiomatic-design/


werken de casus  ‘de Titanic’, een casus die algemeen bekend is bij het publiek . De opdracht bij de casus is om 

ideeën te genereren op moment dat er nog twee uur de tijd is om de bemanning te redden na de botsing met 

de ijsberg. Er liggen TRIZ principes aan ten grondslag en zo wordt enkel de systematische denkmethodiek 

aangeboden waarbij in een vervolgsessie pas de theorie en concepten wordt aangeleerd.     

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

TRIZ IN ONDERWIJS  

 

Barak & Goffer (2002) constateren dat er een groot gat is tussen de uitdaging die het onderwijs zou kunnen bieden 

om creativiteit te stimuleren bij leerlingen en de werkelijke onderwijspraktijk. Het onderwijs toont interesse in 

efficiënte technieken om creativiteit te bevorderen, problemen op te lossen of een nieuw product te ontwikkelen. 

En alhoewel die interesse naar TRIZ nog steeds groeit zijn academische organisaties en universiteiten vrij langzaam 

in het introduceren van TRIZ in hun curriculum. Er wordt relatief weinig gedaan om leerlingen te voorzien van 

methoden en technieken  ter ondersteuning van creatief denken en inventiviteit in probleem-oplossingsgerichte 

taken. Hoewel deze ontwikkelingen in het onderwijs achterblijven zijn er meerdere voorbeelden bekend van het 

introduceren van TRIZ, waarbij er diverse keuzes worden gemaakt om TRIZ aan te reiken.   

 

Op basisscholen worden TRIZ tools voorzichtig geïntroduceerd door ze niet specifiek te noemen, maar verpakt 

aan te bieden:  Nesterenko  (1994) leert aan de hand van raadsels verschillende TRIZ elementen aan, zoals het 

raadsel: ‘Wat is eerst groot en dan klein? (mogelijke antwoorden: een suikerklontje). Er zitten TRIZ principes ten 

grondslag zoals het veranderen van vorm, kleur, temperatuur, tijd etc.  Chigevskaya (1997) introduceert TRIZ door 

middel van Ja-Nee spelletjes om een woord te raden of het ontrafelen van een misdaad vanuit een vage 

situatieschets. Sidorchuk en Khomenko (2002) laten kinderen van 5-7 jaar een alternatief verzinnen op een 

sprookje door een alternatief gevolg bedenken door steeds één aspect te veranderen of toe te voegen zoals 

persoon, actie, plek etc.  

TETRIS programma  

TRIZ is ook concreet aangeboden aan middelbare school leerlingen, meestal bovenbouw leerlingen. Er zijn 

diverse programma’s opgezet gebundeld onder de naam TETRIS: Teaching TRIZ at Schools (Tomasi,2009). Een 

voorbeeld is een Gymnasium in Jelgava, Letland. 2 groepen van 15 leerlingen tussen 17-18 jaar kregen 

introductie van TRIZ trainingen. Gedurende 4 maanden, 2 lessen per maand, buiten het curriculum als een 

keuzevak aangeboden. Over Probleem-Oplossingsgericht denken, opstellen van contradicties en algemene 

oplossingsmethoden. Ook de TRIZ-tool Multi screen methode, wetten van technische systeem en de vijf 

Evolutielijnen zaten in het programma.   

In Udine – Arturo Malignani is een van de grote Italiaanse hogescholen, waarbij leerlingen in twee klassen . hun 

eerste ervaring met TRIZ kregen, in combinatie met een project over Robotica. Gekozen is om TRIZ te integreren 

in een projectweek tussen de reguliere lesweken. De klas met 16jarige leerlingen kregen frontaal les over de 

basisconcepten van TRIZ zoals contradictie en ‘System Operator’. De 18-jarige leerlingen kregen vrijwel alle 

concepten van TRIZ uitgelegd (Op SU-field analysis na). De leerlingen hadden veel aan de eenvoudige beeldende 

weergave en modellen en het geven van veel voorbeelden. Rond 60% van de leerlingen konden de tools ook in 

hun project toepassen.   

 

 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Motivatie onderzoek   

 

* De onderzochte theorie bevestigt mijn eigen ervaring om leerlingen te kunnen stimuleren in creatieve 

denkprocessen met TRIZ. Uit onderzoek blijkt dat TRIZ effectief is in het idee-generatie proces (Barak & Nizzan, 

2006). De toepassing in het onderwijs blijft achter (Barak & Goffer (2002) en er is een behoefte om daar op in te 

spelen bij met name 12-16 jarige leerlingen  (Wits et. al. 2010).  

* Er ligt een kans om middelbare scholieren, die ontwerpend onderwijs volgen (zoals het vak O&O) te verrijken 

met deze ontwerpmethodologie. Gezien eerdere ervaringen met het introduceren van TRIZ in het onderwijs zal  

het  dan met name gaan om een korte kennismaking met TRIZ en het bewust worden van systematisch inventief 

denken. 

 

* Het volgen van twee workshops bij Philips ( High Tech Campus, Eindhoven) heeft extra input en motivatie 

gegeven om de complexe TRIZ theorie te kunnen aanbieden, gebruikmakend van het materiaal dat al deels 

ontwikkeld was. Zowel Per Mans, Hans Baaijens en Christoph Dobrusskin die op 6 juli 2015 de TRIZ theorie 

toegelichte met de casus “vleesverkleuring” aan docenten reikte een casus aan waarbij je de inventieve principes 

kon toepassen. De workshop van Pascal Sire op 22 oktober 2015 gaf enkele bevindingen en oefeningen van TRIZ  

wat mij juist aantrok door met name de nadruk te leggen op de visie achter TRIZ en het systematisch denken over 

te brengen aan leerlingen.   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Ontwerpprincipes: 

 

* In het toelichten van TRIZ aan de leerlingen wordt in een inleidende presentatie gekozen voor twee warming-

up oefeningen. De TRIZ theorie is behoorlijk complex, dus er wordt gekozen om het systematisch denken als 

eerste te introduceren. Het voorbeeld van TRIZ spellen of opdrachten waarbij TRIZ nog niet letterlijk wordt 

aangeboden lijkt toereikend voor leerlingen die nog niets van TRIZ vernomen hebben. Het gaat erom dat 

leerlingen een beeld en ervaring meekrijgen van systematisch en effectief leren denken. Daarom wordt dit 

verwerkt in de inleidende workshop als TRIZ wordt geïntroduceerd.  

* Gekozen is om tijdens het uitvoeren van het onderzoek in te zoomen op een drietal veel toegepaste principes 

van de 40 Inventieve Principes die TRIZ kent.  De Inventieve principes is een basis TRIZ tool die naar inschatting 

visueel aantrekkelijk kan worden aangeboden en inspireren en verrijken van het ideegeneratie proces. De drie 

gekozen principes zijn #1 segmentatie, 3# lokale kwaliteit en 7# nestelen. Deze behoren tot de meeste gebruikte 

inventieve principes volgens de patent-analyse. 

* Aan de hand van een kleine aansprekende casus of probleemstelling dient de leerlingen uitgedaagd te worden 

de principes te gebruiken. De casus luidt ‘vleesverkleuring’ en is gericht op het vlees dat snel verkleurt in 

supermarkten. Deze casus is al eerder door Philips gebruikt in een workshop om TRIZ over te brengen met het 

gebruik van de Inventieve Principes uitgewerkt voor het onderwijs.   

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

METHODE: 

Doelgroep:  

Eckartcollege. - . Een O&O klas 3 Havo met 26 leerlingen.  

Antonius College(ACG) -  Een klas 3 Havo met 31 leerlingen.   

Deze werken tijdens de opdracht in groepen van 3 of 4 leerlingen.   

Bij het onderzoek was de teamverdeling gelijk aan die van hun huidige O&O project teamverdeling, zodat  de 

leerlingen al aan elkaar gewend waren met samenwerken. In beide klassen was 1 groepje niet volledig vanwege 

ziekte.  

 Eckart     
Groep Principe J M Tot  

1  1 - 3 - 7 4 0 4  

2  7 - 1 - 3 3 0 3 1 ziek 

3  3 - 7 - 1 3 1 4  

4  0 0 0  

5  1 - 3 - 7 4 0 4  

6  7 - 1 - 3 2 1 3  

7  3 - 7 - 1 2 2 4  

8  1 - 3 - 7 1 2 3  

  19 6 25  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Procedure  

1. Introductie op TRIZ: Inleidende presentatie: plenair.  [20 min. ]  

2. Toelichting TRIZ gebruiken en de casus: plenair.   [10 min. ]  

3. De drie Idee-generatie rondes:     [15 min. ]  

4. Conceptmap:       [10 min. ]  

5. Enquête individueel      [  5 min. ]  

1. Introductie op TRIZ:   

De klas krijgt een inleidende presentatie over TRIZ, waarbij ze de systematische visie erachter leren.  Eerst krijgen 

de leerlingen kleine klassikale opdrachten waarbij ze systematisch leren denken. Vervolgens worden enkele 

bestaande uitvindingen geanalyseerd op basis van Inventieve Principes van TRIZ met zogenoemde 

principekaarten. Tot slot wordt aansluitend de casestudy “ Vleesverkleuring in supermarkten” toegelicht waarmee 

ze aan de slag zullen gaan.  

         

        

 ACG     
Groep Principe J M Tot  

1  7 - 1 – 3  4 0 4  

2  3 - 7 - 1 1 3 4  

3  7 - 1 - 3 3 1 4  

4  1 - 3 - 7 3 0 3 1 ziek 

5  7 - 1 - 3 1 3 4  

6  3 - 7 - 1 0 4 4  

7  1 - 3 - 7 1 2 3  

8  7 - 1 - 3 1 3 4  

  14 16 30  



 

Oefening 1 “Number counting”  Leerlingen krijgen een overzicht met getallen te zien. Leerlingen moeten van 1 

tot 50 tellen (zie figuur 1). Daarna krijgen leerlingen heel kort de structuur op de slide te zien:  de getallen zijn 

geordend in 9 vakken en je moet van links naar rechts tellen en onder naar beneden (figuur 1). De leerlingen 

zullen ervaren in de tweede poging van slechts een halve minuut versneld en effectiever te kunnen denken.

  

Oefening 2 “teken drie cirkels” is een schijnbaar eenvoudige oefening met als doel dat de leerlingen zich af gaan 

vragen op welke manier de cirkels getekend moeten worden. De ervaring is dat leerlingen op hun eigen manier  

drie  cirkels  tekenen, zonder vragen te stellen aan de ‘opdrachtgever’. Door klassikaal te  vragen welke cirkel het 

best is, realiseren leerlingen dat er meerdere mogelijke oplossingen zijn voor een probleem.  Met deze oefening 

wordt duidelijk dat het erom gaat dat je door vragen te stellen aan de opdrachtgever de wensen en eisen van de  

opdrachtgever begrijpt. Dit passen ze ook toe bij het vak O&O waarin ze in aanraking komen met echte 

opdrachtgevers van hun projecten en aan de hand daarvan stellen ze een programma van eisen op. Aan de hand 

van enkele voorbeelden van drie cirkels (zie afbeelding) wordt aangetoond wat mogelijke opdrachtgevers hadden 

gewild met de drie cirkels.   

2. Toelichting TRIZ   

Na de warming-up oefeningen wordt de koppeling gemaakt naar hoe in TRIZ termen het programma van eisen 

wordt geformuleerd. Om effectief problemen te kunnen oplossen is het formuleren van een ‘Technische 

Contradictie’ [TC] nodig ofwel de probleemstelling in de vorm van een dilemma of tegenstelling. Leerlingen krijgen 

uitleg hoe de technische contradictie is opgesteld en hoe ze ermee kunnen werken in de casus over 

‘Vleesverkleuring’. Er zijn voor deze casus twee technische contradicties opgesteld waarin de helft van de groepen 

met de technische contradictie ‘Licht’ gaat werken en de andere helft met de Technische contradictie ‘Lucht’. De 

‘TC-Licht’ luidt: “Veel licht (uit het gebruikelijke spectrum ) maakt vlees aantrekkelijker / verkoopt beter, (positieve 

karakteristiek) maar blootstelling aan licht zorgt dat vlees snel verkleurt  (negatieve karakteristiek).”  

De ‘TC-Lucht’ luidt: “Vlees licht open zodat het gemakkelijk te pakken is (positieve karakteristiek), maar doordat 

het open ligt, wordt het vlees niet goed gekoeld (negatieve karakteristiek).” Met behulp van de aangereikte 

principes van TRIZ gaan leerlingen proberen de TC op te lossen door ideeën te genereren.  

3. De drie Idee-generatie rondes  

Na de plenaire uitleg gaan de leerlingen in groepen van 3-4 leerlingen – de vaste groep samenstelling bij het O&O 

project wat dan bezig is. Per groep krijgen de leerlingen een vijftal “hulp”-kaarten. Eén kaart met de  casus, één 

kaart met een RootCauseAnalysis diagram [RCA+] met  daarboven de Technische Contradictie in kleur. Het RCA+ 

diagram is een TRIZ tool wat oorzaken en gevolgen met elkaar in verband brengt. Tot slot de drie principekaarten 

#1 Segmentatie ,#3 Lokale kwaliteit en #7 Nestelen.  (zie afbeelding voor principekaart #1 Segmentatie) . Er 

worden tijdens de casus drie rondes van idee-generatie uitgevoerd. Per ronde van 5 minuten wordt één 

principekaart aangereikt met een kaart waarop een korte beschrijving staat hoe het principe werkt met daarbij 

passende voorbeelden gevisualiseerd. Aan de hand van dit principe gaan leerlingen steeds proberen unieke 

oplossingen te genereren toegepast op de casus en schrijven dit op de kleurkaart. Per ronde schrijven leerlingen 

hun oplossing op een andere kleurkaart.   

 

            
De Casus      RCA+ kaart met TC-Licht               Principe kaart #1 Segmentatie 



4. Conceptmap  

Nadat 3 rondes van 5 minuten zijn geweest krijgen leerlingen de opdracht om in hun groepje de gevonden ideeën 

te structureren. De drie ingevulde kleurkaarten leggen ze open op tafel. Met behulp van een leeg A3 vel en de 

eerdere plenaire instructie proberen ze structuur aan te brengen in hun ideeën.   

 

 
Het proces van de drie idee-generatie rondes en het  maken van de Conceptmap.  

 

5. Enquête individueel  

In een afsluitende enquête wordt nagegaan op welke manier de leerlingen de TRIZ workshop hebben beleefd. 

Gemeten wordt hun ervaringen in de introductie en interesse voor TRIZ, het werken met TRIZ met de aangereikte 

principes en de toegevoegde waarde van TRIZ in het vak O&O.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

INSTRUMENTEN 

1.Conceptmap 

De conceptmap is ingezet als tool om na de ideegeneratie een helder overzicht te krijgen van alle ideeën per 

team. Dit geeft aan in hoeverre de gegenereerde ideeën met elkaar in verband kunnen worden gebracht en 

worden gestructureerd. Dit met als doel dat het resultaat weer een input is voor de volgende stap in het creatieve 

proces: de idee evaluatie. De conceptmap is als leeg format aangebeden zonder een vooraf aangegeven 

begrippenaantal. Er is vanwege de vrijheid in oplossingsrichtingen ook geen sprake van een expertmap.  

Bij de instructie hebben de groepen twee uiteenlopende voorbeelden van conceptmaps gezien en is er vanuit 

gegaan dat het toepassen van mindmaps – enigszins vergelijkbaar met conceptmaps -  behoort tot de voorkennis, 

omdat dit een gebruikelijke tool is in het O&O onderwijs.   

Het kan voorkomen meerdere ideeën gedeeltelijk of in zijn geheel overlappen en daarbij zal de concept-map 

oefening duidelijk maken hoe het geheel van ideeën kan worden gestructureerd.    

 

 

2.Vragenlijst 

Een zelf opgestelde vragenlijst werd na afloop uitgedeeld met 16 vragen over de volgende onderdelen;  

1. Presentatie; vragen over hun ervaring over het plenaire gedeelte, de warming-up oefeningen, de theorie over 

TRIZ en de toelichting over de casus.  

2. De opdracht vleeskleuring. Waarbij wordt gevraagd over uitdaging van de casus, het aan de slag gaan met TRIZ, 

de ervaring met het werken met de drie inventieve principes en de conceptmap.   

3. Wat je meeneemt: Het resultaat van de workshop, denken ze nu beter en sneller ideeën te genereren. Of ze 

dit ook denken te kunnen toepassen bij het vak O&O.    

4. Tot slot was er ruimte voor TIPS en TOPS zoals ze gewend zijn vanuit het vak O&O. 

  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALYSE 

Data-analyse en codering.     

In navolging van Barak & Mesika (2006) en Barak (2012) wordt de idee-generatie rondes (= antwoorden op de 

kleurkaarten)  geanalyseerd op:   

 

I =  Inventieve oplossingen.   

De oplossingen die als inventieve oplossingen worden gecodeerd zijn nieuwe oplossingen die niet in de dagelijkse 

praktijk herkenbaar zijn.    

 

C =  Conventionele oplossing  

Oplossingen die al in de praktijk zichtbaar zijn, maar niet daadwerkelijk de technische contradictie en het 

probleem oplossen. Een conventionele oplossing brengt maar een kleine verbetering, maar wel veel meer moeite 

en extra kosten met zich meebrengt. Dit is een oplossing met compromis en is dus geen daadwerkelijke inventieve 

compromisloze oplossing (Altshuller 2005).  

 

N =  Een niet relevante oplossing of geen oplossing voor het probleem.   

Een oplossing wordt als niet relevant beschouwd, als het geen oplossing aandraagt voor het gestelde dilemma. 

 

* =  Niet te coderen:    

Sommige oplossingen zijn lastig te  coderen, omdat ze niet duidelijk of volledig omschreven zijn als een specifieke 

oplossing.  

 

1. Analyse Idee-generatie   

Er wordt geanalyseerd op verdeling van het aantal unieke conventionele, niet-relevante en niet te coderen aantal 

oplossingen ten opzichte van het totaal.  De toegepaste principes worden onderling vergeleken. Waardoor een 

beeld ontstaat bij welke principe de verschillende oplossingen worden genoemd.  

Er wordt ook gekeken naar hoe leerlingen de ideeën omschrijven en invullen vergeleken met groepen onderling 

per school en per Technische Contradictie Licht en Lucht.   

 

2. Analyse Conceptmap  

Conceptmaps zonder voorgegeven structuur en begrippen (helemaal blanco). De analyse is gebaseerd op de 

theorie toegelicht in college aan de TU Eindhoven Koopman (2016), met daarbij de handout. Daarin is eerder 

ervaring opgedaan met een blanco conceptmap (Koopman 2011). De analyse is opgedeeld in de volgende 

onderdelen:    

* Kwantitatief; door de inventarisatie van het aantal objecten en verbanden,  naar Novak en Cañas (2008). 

* Kwalitatief; door een analyse van de structuur van de conceptmap en correcte hiërarchie die is aangebracht in 

de gegenereerde ideeën. Organisatie naar Winitzky (1994).    

* Inhoudelijk: door de woorden aandachtig te bekijken, vanuit de idee-generatie naar de conceptmap.  In welke 

mate zijn woorden veranderd, uit elkaar gehaald, toegevoegd.   

 

3. Analyse vragenlijst  

Op basis van enkele aspecten zoals de beleving van de workshop en het geboden materiaal. Maar ook vragen 

over het effect wat TRIZ heeft voor leerlingen. De codering gaat via een 5-punts-Likertschaal (1=zeker niet  5= 

zeker wel) . Alhoewel deze enquête niet als officieel wetenschappelijk instrument voldoet, geeft het met name 

een indicatie voor de verbeterpunten als de sterke punten van de workshop.  

RESULTATEN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------



Output  :  Idee-generatie  

Resultaten van de 3 generatierondes zijn gecodeerd in de gegenereerde ideeën in verhouding I-C-N. In totaal zijn 

in 15 groepen 121 ideeën opgenoemd in deze ronde.    

   
Voorbeeld codering  I-C-N-*  van de vier groepen van het  Eckart college die met de Technische Contradictie Licht hebben gewerkt. 

I =  Inventieve oplossingen.   

De oplossingen die als inventieve oplossingen worden gecodeerd zijn nieuwe oplossingen die niet in de dagelijkse 

praktijk van een supermarkt herkenbaar zijn. Om de inventieve oplossingen goed te coderen is  gebruik gemaakt 

van de inventieve oplossingen die Philips heeft gebruikt in de workshop aan de docenten in februari 2015.  (zie 

bijlage).  

 

C =  Conventionele oplossing  

“Bakken laten stapelen.” “Achter Klap- of schuifdeur”, “op bestelling” of “Veel in de koeling leggen” worden gezien 

als conventionele oplossingen, omdat het vleesverkleuring wel tegengaat, maar er meer arbeid nodig is in deze 

oplossing.   

 

N =  Een niet relevante oplossing of geen oplossing voor het probleem.   

Zoals “op alfabetische volgorde leggen” en “vlees vervangende producten”. Het veelvuldig genoemde idee 

“minder in een schap leggen” is ook gecodeerd als niet-relevant.  Het lost op korte termijn het probleem van 

vleesverkleuring op, maar het draagt geen echte oplossing aan voor het gestelde dilemma, omdat een supermarkt 

moet denken aan voldoende bevoorrading om de klant te kunnen bedienen.  Er ontstaat een nieuw dilemma van 

bevoorrading die niet wordt opgelost. Dit is anders bij het idee “snoepautomaat” of “doorschuifsysteem” waarin 

ook minder vlees in een schap direct wordt aangeboden, maar waarin wel een oplossing wordt aangedragen over 

de bevoorrading waardoor deze voorbeelden als Inventief (I) zijn gecodeerd.   

 

* =  Niet te coderen:    

Zoals “betere verpakking”, “De bak waar het vlees in ligt, beter verlichten”. Met name groepje 4 – Eckartcollege 

heeft dit drie keer gedaan. Het maakt duidelijk dat het specifiek formuleren van een oplossing niet eenvoudig is. 



Verhouding aantal ideeën.   

In totaal zijn er 121 ideeën gegenereerd, in 15 groepen in 3 rondes. Dat komt neer op ongeveer 8 ideeën per 

groep. Waarvan per groep ongeveer I = 3,8 ideeën, C=  2,4 ideeën , N = 0,8 ideeën en * = 1,1 ideeën.   

Kortom ongeveer de helft (47%) van de ideeën is als een inventief idee gecodeerd.  

 

Verschillen per school  

Het aantal inventieve ideeën bij het Eckartcollege ligt 

hoger (53%) dan bij het Antonius College (43%). Reden 

hiervoor kan zijn dat bij het Eckartcollege de docent een 

ondersteunende rol bood.  Daarnaast is de O&O klas bij 

het Antonius College een pilot-klas die als eerste O&O 

kreeg op de school en dit verplicht heeft moeten 

doorlopen van klas 1 t/m 3. Dit was voor de meeste 

leerlingen het laatste verplichte jaar waardoor de 

motivatie mogelijk minder hoog was.  

 

Verschillen per Technische contradictie [TC]   

Er is een duidelijk verschil te zien. Het aantal inventieve 

oplossingen bij de groepen met TC licht is hoger (59%) 

dan die bij groepen met TC lucht (35%) die meer 

conventionele ideeën heeft (21% om 39%). De 

oplossingen vanuit TC lucht lijken in veel huidige 

supermarkt opstellingen mee te worden gevarieerd en 

geëxperimenteerd. Daarentegen zijn de ideeën  van licht 

veelal nog geen conventionele ideeën die te herkennen 

zijn in supermarkten. Ook de inventieve oplossingen die 

Philips heeft opgesteld (zie bijlage), toont dit aan. Het 

zijn vrijwel alleen oplossingen die TC licht oplossen.  

  

Verschillen per Principe  

Het aantal inventieve ideeën uit principe #7 Nestelen is beduidend lager (35%) dan uit de andere principes  

#1 Segmentatie (54%) en #3 Lokale Kwaliteit (55%). Nestelen  leverde in plaats daarvan meer conventionele 

ideeën op. Met name het idee “stapelen -  waarbij alleen de bovenste sneller verkleurd”, was een veelgenoemd 

idee vanuit principe #7. Dit is  gecodeerd  als conventioneel, omdat in de praktijk dit al veelal wordt gedaan.  

Ook gezien de mogelijke inventieve oplossingen die Philips heeft opgesteld (zie bijlage) is zichtbaar dat de 

inventieve oplossingen met name door het principe #1 Segmentatie worden gevonden. De toegepaste principes 

zijn naast #1 Segmentatie ook principes die niet zijn geselecteerd voor de workshop:  15# Dynamics,  

25# Self service en  32#change color. Hierin zijn verbanden te vinden met het aangeboden principe  

3# Lokale kwaliteit. Echter is 7# Nestelen een dusdanig bijzonder principe, dat de toepasbaarheid ervan lastiger 

blijkt te zijn met name in deze casus.    

 



Observatie vanuit de les.  

Het viel op dat in vrij korte tijd het in de meeste groepen gelukt is om per ronde van 5 minuten ongeveer drie 

ideeën te genereren. Het was vooraf sowieso de vraag of het leerlingen lukt om in deze fase daadwerkelijk ideeën 

te bedenken en te formuleren onder redelijke tijdsdruk. Het is dus zeker verrassend dat een relatief groot aantal 

ideeën als inventief genoemd kan worden in de beperkte toegestane tijd. Dit groot aantal inventieve ideeën zou 

een goede basis moeten zijn om na de idee-evaluatie het verder uit te kunnen werken als onderdeel van het 

ontwerpproces.   

Zowel tijdens de workshop als aan de resultaten is een verschil in uitvoering van de workshop te zien per groep. 

Dit kan meerdere oorzaken hebben waaronder; motivatie, het niet goed begrijpen van de opdracht of diverse 

afleiding door klasgenoten. Dit is per groep tijdens de les niet specifiek bijgehouden, al heeft het antwoord geven 

wel zijn weerslag hierop. Zo geven bijvoorbeeld groepje 5 en 6 van het Antonius college Gouda, veelal korte 

antwoorden die vooral bestaan uit of conventionele of niet te coderen oplossingen. Ook zien we dit terug in de 

manier waarop ze zijn omgegaan met hun conceptmap. Een interview met desbetreffende groepen was nuttig 

geweest om te weten welke oorzaken hier aan ten grondslag hebben gelegen.      

Ideeën zoals ze zijn geformuleerd zijn niet altijd een directe oplossing, maar een suggestie. Het is dan de bedoeling 

in het idee-generatie proces dat je probeert verder te denken om te een idee concreter te maken. De meeste 

groepjes stopten dan met hun beschrijving en gingen verder naar het volgende idee. Uitzondering hierop was 

groepjes 3 - ACG. Dit groepje heeft niet veel ideeën en is niet tot de minimum eis van drie ideeën per ronde 

gekomen. Tijdens de workshop waren ze veel in overleg hoe een idee zou kunnen werken en hebben dat ook 

uitgebreider omschreven en gebruik gemaakt van schetsen. Het resultaat van de idee-generatie rondes is dat ze 

het niet alleen zagen als een korte oefening, maar ook bezig zijn geweest na afloop van de workshop. Elk idee van 

deze groep is verder doordacht dan bij meeste andere groepen en daardoor ook duidelijker te interpreteren en 

coderen.  

   

 
Foto groepje 3 ACG  



Output  Conceptmaps 

Het doel van de conceptmaps was om de ideeën van de idee-generatierondes in een overzicht te plaatsen en 

daardoor te structureren. Het aantal dubbel genoemde ideeën was niet groot, maar er was niet altijd een sterke 

onderlinge relatie gelegd tussen de ideeën die wel met elkaar verband lagen of overlap kende.  

De conceptmaps zijn opgedeeld in begrippen wat ook wel objecten wordt genoemd. Aangezien het begrip soms 

uit meerdere woorden bestaat is gekozen voor de term objecten.   

 

Kwantitatieve resultaten  

Er zijn in totaal 15 conceptmaps gemaakt waarvan 11 met een centraal object. Dat veel het thema 

“vleesverkleuring” of Technische Contradictie  “licht”  / “lucht” voorstelde en het beginpunt was.   

De conceptmaps hadden gemiddeld 10 (10,33) objecten, met 9 (9,40) verbindingen.  Van de objecten 

weerspiegelde gemiddeld 7 objecten (7,13) de gegenereerde ideeën, en waren er 2 (2,20) ondersteunende 

objecten voor structuur waarbij woorden zijn toegevoegd om een categorie aan te duiden waarover ideeën zijn 

gegenereerd. In 7 van de 15 conceptmaps zijn er ondersteunende objecten toegevoegd. voorbeeld van die 

ondersteunende objecten zijn “koelbak” en “vleesverpakking”.  

Gemiddeld gezien hadden de conceptmaps 2-3 (2,53) niveaus.    

Vijf groepen, te weten de groepjes 1,5,6 van Eckartcollege en groepen 3 en 4 van Antonius college hadden een 

bovengemiddeld aantal objecten (>12). Deze hadden allen subcategorieën toegepast om een overzicht te 

krijgen in hun ideeën en hadden 3-5 niveaus in hun conceptmaps gelegd.     

  

 

 

Kwalitatieve &  inhoudelijk resultaten  

Voor de analyse zijn er drie conceptmaps uitgelicht die wezenlijk van elkaar verschillen.  

 

                
Conceptmap groep 1 Eckart-TC Lucht            Analyse Conceptmap groep 1 Eckart-TC Lucht           

 

Bij de eerste conceptmap (zie figuur) is het centrale object  Lucht, overgenomen van de TC-kaart. Vervolgens 

zijn er vier ondersteunende objecten gemaakt om de ideeën onder te verdelen in categorieën . In totaal zijn nog 

zes objecten te herkennen die uit de ideegeneratie komen.  In de ideegeneratie werden tien ideeën genoemd. 

Naast dat een aantal ideeën zijn weggelaten zijn er ook zes objecten toegevoegd. De toegevoegde objecten zijn 

erg staccato omschreven als ‘niet bevriezen’ en ‘niet op elkaar’ en lijken meer aanvullende informatie te geven 

dan dat ze een idee voorstellen. 



        
Conceptmap groep 4 ACG-TC Licht                analyse van de conceptmap groep 4 ACG-TC Licht 

De tweede conceptmap heeft zijn centrale object “vleesverkleuring” en van daaruit zijn de ideeën 

gecategoriseerd onder de drie principes die een perifere positie op het blad kennen. Deze principes zijn de 

ondersteunende objecten, maar zijn niet verbonden met het centrale object. Dit kan betekenen dat er wel een 

verband is, maar niet expliciet benoemd. (Vandaar de groene gestippelde analyse-pijlen in de 

rechterafbeelding). Maar het kan ook zijn dat er geen verband bestaat volgens die groep. Het sterke van deze 

conceptmap  is dat deze groep verbanden legt tussen vergelijkbare ideeën zoals “lichtfilter in de verpakking” 

met “lichtfilter voor het glas”.  

  
Conceptmap groep 6 ACG-TC Lucht           De Analyse van de conceptmap groep 6 ACG-TC Lucht 

De 3e conceptmap is één van de vier conceptmaps zonder centraal object. Het lijkt of de ideeën uit de 

ideegeneratie rondes willekeurig op het vel zijn gezet met exact dezelfde woorkeuze. De links ofwel verbanden 

lijken onduidelijk en niet kloppend. Soms zijn objecten meerdere keren verbonden. Dit kan zijn vanuit een 

gebrek aan motivatie of onvoldoende (voor)kennis bij het maken van de conceptmaps en leggen van relaties. 

Observatie vanuit de les. 

Docentsturing is soms terug te zien bij het Eckartcollege, waar de leerlingen meer werden ondersteund met het 

vrij omgaan van de woorden uit de idee-generatie. Toch heeft dit niet zozeer tot grote verschillen geleid in het 

maken van de conceptmaps. Het lijkt of voorkennis en het begrijpen van de werking van een conceptmap niet 

even goed aanwezig is bij de groepen. Groepen liepen vast en hadden moeite om de conceptmaps op te zetten 

en begonnen vaak twijfelachtig. Het werd in de workshop niet zeer uitgebreid toegelicht en er werd beperkt tot 

2 uiteenlopende voorbeelden. Het gevolg is dat voor sommige groepen het gezien werd als een invuloefening 

waarbij weinig is nagedacht op een hoger niveau. Dit is terug te zien aan de conceptmaps die  letterlijk het 

resultaat zijn van het overschrijven van de eerder gegenereerde ideeën, zonder het verder aanbrengen van een  

hiërarchische structuur en het leggen van relaties tussen objecten.   

 



Output Vragenlijst 

Vanuit de vragenlijst werd gevraagd over de ervaringen en bevindingen van TRIZ.  

In totaal zijn 53 enquêtes van de 56 deelnemende leerlingen ontvangen.  

Hierbij kort opgesomd enkele bevindingen:  

 

 

* Er waren veel opmerkingen over de presentatie. De duidelijke manier van uitleggen werd benoemd [21x TOP] 

en de prettige en enthousiaste manier van overbrengen [10x TOP]. Toch waren er ook veel aandachtspunten en 

was het plenaire gedeelte als te langdradig ervaren [30x TIP]. In totaal heeft de presentatie bovengemiddeld 

gescoord met 3,84 en 3,36 op 5punts-Likertschaal. 

 

* De warming-up oefeningen ‘number counting’ en ‘cirkels tekenen’ werden als prettig ervaren  

[ 8x genoemd als TOP]. Dit laat ook de enquête zien met hoge scores van 3,32 en 4,24 op 5punts-Likertschaal. 

Zowel bij de warming-up oefeningen als de presentatie scoort de workshop bij het Eckartcollege hoger, wellicht 

omdat ik een onbekend gezicht, terwijl ik bij het Antoniuscollege werkzaam ben als docent.  

* Er werd opgemerkt dat de casus over vleesverkleuring leuker had gemogen [10x genoemd als TIP]. Dit komt 

ook terug in de enquête met scores met gemiddelde van 2,93 en 2,90.  

 

* Op de vragen over Principes is bij het Antonius College een onderscheid te zien waarbij #3 Lokale Kwaliteit 

met een score van 2,96 minder werd bevonden [3,26 bij #7 en 3,43 bij #1]. Bij het Eckartcollege scoren de 

principes vrijwel gelijkwaardig [3,12; 3,12 ; 3,16]. De effectiviteit bij de casus - zoals eerder geconcludeerd - 

 lag bij Principe #7 Nestelen veel minder hoog, maar toch wordt dit principe met bijbehorende principe-kaart 

niet als minder prettige tool ervaren bij leerlingen.    

 

* Op de vragen over hun eigen prestaties van de casus lag de score van de leerlingen hoog. Zowel of de 

leerlingen hun best hadden gedaan [3,64 en 3,48] als het bedenken van goede alternatieve ideeën  

[3,63 en 3,56].  

 

* Op de vraag of ze wat met de workshop konden werd neutraal gereageerd. De inschatting dat deze ene 

workshop een wereld van verschil zou maken is lastig. Al werd bovengemiddeld (3,26) gereageerd dat de 

verbinding en toepasbaarheid voor het vak O&O is te zien.  

 

 



CONCLUSIE 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TRIZ is een krachtige methodiek die het creatief en oplossingsgericht denken een systematische invulling geeft. 

Het gaat uit van de visie dat creativiteit kan worden aangeleerd en getraind (Altshuller 1984). TRIZ kent daarbij 

een reeks aansluitende praktische TRIZ-tools die het gehele creatieve denkproces belicht. De TRIZ materie is 

echter behoorlijk omvangrijk en er dient een keuze gemaakt te worden hoe deze omvangrijke materie kan 

worden aangeboden aan mensen die de theorie nog niet kennen. In het onderwijs is het nog niet gebruikelijk 

om methodieken aan te bieden om het creatieve denkproces te stimuleren (Barak en Goffer 2002). Vanuit dit 

explorerend onderzoek naar de werking van TRIZ is gericht om de methodiek handzamer aan te reiken aan 

leerlingen uit Havo 3 toegespitst op het vak Onderzoek en Ontwerpen. In de opgezette workshop is er 

uiteindelijk voor gekozen om te focussen op het idee-generatie proces van TRIZ dat slechts een onderdeel is van 

het creatieve denkproces. Daarbij zijn van de TRIZ-tool  ‘40 Inventieve principes’ er drie geselecteerd om toe te 

passen tijdens de idee-generatie rondes. De uiteindelijke selectie was gebaseerd op de top 10 meest gebruikte 

principes volgens de patentanalyse van Altshuller. Door middel van voorgelegde principe-kaarten krijgt de 

leerling een zekere ondersteuning en structuur aangereikt in het creatief denkproces. 

 

Het onderzoek was gestart met de vraag vanuit Philips om TRIZ in het onderwijs toe te passen:  

Met welke oplossingen komen Havo 3 leerlingen bij het vak Onderzoek en Ontwerpen [O&O] in het Voortgezet 

Onderwijs als zij werken vanuit de aangereikte creatieve denkmethodiek TRIZ. 

Het werken met TRIZ leidt vooral tot inventieve oplossingen en minder tot conventionele. Dit is veel belovend, 

met name omdat de drie idee-generatie rondes in slechts vijf minuten per ronde hebben plaatsgevonden. Dit 

toont niet zozeer de effectiviteit aan, maar de TRIZ-tool biedt wel degelijk ondersteuning om tot inventieve 

oplossingen te komen. Het nadeel is dat de groepen de idee-generatie vooral als een kort formulerend 

antwoord zien, in plaats van het uitwerken van een idee zoals groep 3 van het Antonius college Gouda dat wel 

deed.  De conceptmaps, die de structuur van de ideeën moest verzorgen, laten veel verschillen zien per groep. 

Het toont aan dat dit instrument nog niet altijd een hulpmiddel is voor leerlingen om hun ideeën te organiseren.  

De conceptmaps zijn wel te vergelijken op basis van structuur en verbanden om het diepere denken over de 

idee-generatie per groep te kunnen inschatten. Een handzame tool die inzicht kan geven voor zowel 

onderzoeker als docent hoe idee-generatie en idee-evaluatie in een groep verloopt.  

Tijdens de workshop werd duidelijk dat de rol van de docent van invloed is op het stimuleren van het creatief 

denkproces bij leerlingen. De docent heeft een ondersteunende rol waarbij diegene begeleidt, op gang brengt 

en vertrouwen geeft. De impact van de docent zal in verder onderzoek moeten worden belicht. Een 

uitgangspunt om TRIZ in het onderwijs aan te bieden is onder andere om teams zoveel mogelijk zelfsturend 

door dit moeilijke proces te kunnen leiden. Wellicht wordt dat pas bereikt als leerlingen daar aan gewend raken.  

Aan het eind van de workshop werd zichtbaar dat groepen de fase missen van het uitwerken van het 

geselecteerde idee tot een eindresultaat. Sommige groepen wilden eigenlijk verder gaan om hun idee tot een 

succes te maken. In eerdere vergelijkbare toepassingen van TRIZ in het onderwijs werden de ideeën ook 

uitgewerkt en werden er meerdere lessen aan besteed.  

De leerlingen geven via de enquêtes aan dat de instap oefening en ook de toepassing van TRIZ nuttig was. De 

inleidende presentatie spreekt erg aan, maar de overgang naar de casus is groot. Dit komt mogelijk doordat het 

toepassen van de principe kaart niet geoefend is. Wits et al (2010) toont aan dat meer tijd inruimen (minimaal 

40 uur) verstandig is om een vollediger spectrum van TRIZ over te kunnen brengen. Er is meer onderzoek nodig 

of de gekozen principes wel een handige TRIZ tool indien er wordt gekozen voor een korte workshop of eerste 

kennismaking. De stap naar de casus blijkt te groot te zijn, terwijl de inleidende workshops wel blijven hangen 

en een duidelijk bevredigend eindresultaat geeft voor de leerlingen.  



AANBEVELING  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

In theorie: 

Er zit een ontzettende rijke potentie in de visie van het systematisch denken van TRIZ. Maar de complexe 

theorie dient te worden getransformeerd tot aantrekkelijke en handzame visuele tools aangepast op de 

doelgroep. Dit aanreiken van de theorie zal ook meer verspreid horen te worden binnen een project. Vervolgens 

kan een doorlopend programma of gespreide leerlijn over meerdere jaren nuttig zijn om de TRIZ tools op juiste 

moment effectief aan te bieden. TRIZ kan worden aangeboden op basisscholen, middelbare scholen en 

universiteiten, ieder op eigen behoefte van de doelgroep passend bij de leeftijd en ontwikkeling. Er zal al vanuit 

het basisonderwijs begonnen kunnen worden met het aanleren van systematisch denken door verhalen te 

vertellen (Nesterenko, 1994). Op de middelbare school zou de nadruk kunnen liggen op het stapsgewijs 

aanbieden en toepassen van TRIZ tools, waarmee ze ook verbanden gaan zien binnen het O&O onderwijs over 

het hele creatieve ontwerpproces.   

Tot slot vind er dan aansluiting op de Technische Universiteiten waaronder die van Twente (Wits et. al. 2010) 

waarin intensief dit wordt bijgeschoold op een hoger technisch niveau, waar nu veel uren voor vereist worden 

voor de introductie van de theorie die veelal niet past binnen het regulier onderwijsprogramma.   

 

In praktijk:  

Het exploratief onderzoek is een start in het aanbieden van een Light variant van TRIZ aangeboden aan 

leerlingen van het voortgezet onderwijs. De opgezette DOT TRIZ groep kan voordelen doen met de gebruikte 

materialen, conclusies om voort te borduren op de gedane workshop. De aanbevelingen daarvoor zijn concreet:   

* Een ingekorte plenaire introductie van maximaal 15 minuten.  

* Vervolgens een eventuele testronde voor het meer eigen maken en het toepassen van de Inventieve Principes 

in kleine technische objecten om creatief te denken. De stap van het direct toepassen van de 40 principes 

vraagt veel als het werken met principes nog niet geoefend is vooraf.  

* De tijd geven voor het lezen en eigen maken van de hoofdcasus in plaats van alleen het centraal toe te lichten, 

om langdradigheid in deze doelgroep te voorkomen.  

* De keuze voor een iets meer aansprekendere en uitdagende casus passend bij de belevingswereld van de 

leerlingen. Verkleuren van vlees is niet iets waar ze zich druk om maken, of wat nu echt speelt.  

* Nadenken over gewenste output van idee-generatie in woord en beeld, eventueel in gecombineerde 

werkvorm zowel individueel voor idee-generatie als in teamverband voor idee-evaluatie.   

* Tot slot is de aanbeveling om een koppeling te maken met de uitwerking van de idee-generatie tot een 

tastbaar product. Dat is alleen te realiseren door workshops in te richten over meerdere momenten met een 

langer tijdsbestek.  

 

TRIZ is op dit moment lastig inzichtelijk te maken. Het ontstaan van deze Russische ‘schat’ heeft zich lange tijd 

geheim gehouden voor de westerse wereld. Dit lijkt nog voort te duren in de manier waarop TRIZ in het 

onderwijs mondjesmaat wordt geïmplementeerd en uitgetest de laatste decennia. Een oproep voor het meer 

delen van TRIZ in educatie en het delen van succesvolle implementatie! 

 

  



DISCUSSIE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Hierbij een aantal overwegingen die voor, tijdens en na het onderzoek naar boven zijn gekomen onderverdeeld 

per thema. Hier en daar zijn suggesties gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek binnen dat thema.  

 

 

Individueel en teamproces. 

Tijdens de observatie leek dat het in teamverband ideeën bedenken veelal van één persoon afkomstig was. Per 

individu is dan niet duidelijk wat de activiteit is. Een andere teamgenoot kan wel zeker de effectieve rol hebben 

binnen het team van het idee analyseren of voortborduren op. De werkvorm van deze oefening had wellicht 

ook per individu gesteld kunnen worden. Oplossingen konden dan in een later stadium geselecteerd en 

geëvalueerd worden in teamverband. Aan de andere kant, werkt idee-generatie soms ook positief juist door 

interactie. En dit past ook binnen de setting van O&O waarin ze vaak de idee-generatie in teamverband doen. In 

een vervolgonderzoek kan het verschil van individu en groep worden meegenomen. Zo maken Rietzschel, E. F., 

Nijstad, B. A., & Stroebe, W. (2003) een vergelijking van groepen en individuen bij de productie en selectie van 

ideeën.  

 

Idee-formulering en gewenste output.  

In welke mate leerlingen de ideeën bedachten en vertalen tot een concrete output op papier was nog niet goed 

vooraf ingekaderd. Er was nu vastgelegd dat een groepje per ronde een A4 krijgt om minimaal drie ideeën te 

omschrijven. Dit was vergelijkbaar vanuit de manier waarop Philips de oefening had aangeboden aan docenten. 

Binnen het vak O&O zijn leerlingen gewend om ideeën ook in de vorm van schetsen te geven. Er had voor deze 

workshop ook concreet andere output gevraagd kunnen worden als resultaat van idee-generatie. Zoals 

minimaal één schets aangevuld met een beschrijving van een minimum dertig woorden aangevuld met 

mogelijke voor- en nadelen. 

 

Idee generatie versus tijd.  

Op basis van de beperkte tijd (vijf minuten per ronde) en het vastleggen van een minimum aantal ideeën 

(minimaal drie), stuur je de leerling. Nu was naar het toeleven van drie ideeën een herkenbaar iets bij de 

groepen. Het had een heel ander resultaat gegeven als de hoeveelheid open had gelegen. Ingeschat werd dat 

de aandacht nog meer had kunnen verslappen als er geen concreet einddoel zou zijn en dat het zou gaan om 

zoveel mogelijk ideeën te bedenken.  Er was nu, door het beperkte minimum wel degelijk voldoende tijd om te 

overleggen wat in je opkwam en te bespreken hoe het idee zou kunnen werken. 

 

Conceptmap: Problemen voor leerlingen 

Het doel van de conceptmaps was om leerlingen een goed overzicht te laten maken van hun gemaakte ideeën. 

De vrijheid is geboden om zelf structuur te kiezen voor hun conceptmap. Bij nader inzien lukte het leerlingen 

niet altijd om subcategoriseren te verzinnen en tot meerdere niveaus te komen. Dit was geen vereiste maar 

maakt het wel nuttig om de ideeën te kunnen onderverdelen en een hiërarchie aan te brengen zoals enkele 

groepen lieten zien. Het zette niet altijd aan tot de diepere denkniveau, omdat de oefening te moeilijk werd 

bevonden wellicht door het ontbreken van voldoende voorkennis over conceptmaps. De leerlingen zochten veel 

steun bij de docent om te weten of de begrippen mochten worden aangepast. De leerlingen hadden beter in dit 

proces meegenomen kunnen worden, met een betere instructie of een voorgemaakte opzet van de 

conceptmap met een centraal object, diverse subcategorieën, niveaus en het aansturen tot benoemen van 

relaties.    

 

  



 

Conceptmap: probleem voor de interpretatie 

Het resultaat en de diepgang van de gelegde relaties in de conceptmaps was lastig om goed te meten, omdat 

door een groot aantal groepen de relaties tussen de ideeën niet goed zichtbaar was in de conceptmap. Ook 

doordat het vormen van een expertmap vrij lastig is werd de analyse ervan moeilijk. Er  was geen vaststaand 

aantal of verdeling van begrippen. Het was sterker geworden als er bij enkele groepjes een interview was 

gehouden hoe ze nadachten over hun opzet van de conceptmap. De onderzoeksinstrumenten hadden dan 

sterker met elkaar verbonden kunnen zijn.  

 

Het eindresultaat van de workshop.  

De warming-up oefeningen spraken bij de leerlingen aan. De eerste oefening “number counting”  gaf de 

leerlingen een positief gevoel doordat de tweede poging beduidend beter was dan de eerste. Ook de tweede 

oefening sprak aan. Er was een sterke relatie te vinden bij het vak O&O. In de idee-generatie-oefening zit echter 

geen directe beoordeling. Leerlingen wisten achteraf eigenlijk niet hoe goed ze het gedaan hadden. Als de 

oefening een helder eindresultaat of product heeft, kan de leerling ook beter bepalen hoe ze hebben 

gepresteerd binnen het creatieve proces en of ze daadwerkelijk een inventieve oplossing hebben bedacht. Nu 

waren de ideeën het eindresultaat, maar konden lastig geëvalueerd worden door de leerling zelf na afloop van 

de workshop.  

Enkele leerlingen – die  wel een eindresultaat voor ogen hadden -  hielden een positief gevoel over aan de 

workshop wat zichtbaar werd na de workshop doordat ze nog verder aan het schetsen waren. Een ook enkele 

leerlingen die achteraf aangaven:  “…ik heb het idee ontdekt en ga dat thuis verder uitwerken”. Het kan zijn dat 

deze positieve ervaring van TRIZ groter wordt op moment dat een groter deel van het creatieve proces wordt 

aangeboden.  

 

Rol van de docent  

Leerlingen zijn nog gevoelig voor de bevestiging van hun docent. Het is een gedeelte van onzekerheid wat idee-

generatie voor veel leerlingen oproept. De docentsturing gaf ze zekerheid, maar leerlingen stellen zich ook snel 

afhankelijk van de docent op. Het vooraf goed instrueren van de docent waarin hij juist de leerlingen hoort te 

helpen en waar juist los te laten (en niet teveel te sturen), kan worden vastgelegd. Daarnaast is er verbetering 

mogelijk in de gekozen hulpmiddelen, zoals het meer benutten van digitale hulpmiddelen.Met het aanbieden 

van de juiste tools zou het systematisch denken van TRIZ juist het gevoel van onzekerheid en vastlopen in de 

vaste gedachtepatronen - ook wel “Psychological Inertia” genoemd – kunnen worden verholpen (Kowalick 

1998).  

 

 

 

  



Reflectie. 

Het onderwerp over creatief denken ligt dicht bij mij en het doet me herinneren aan mijn studieperiode waarin 

ik bouwkunde studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De talloze pogingen om goed door de 

ideegeneratie en ideeselectie procedure te komen. En de momenten waarop ik een goed idee wilde afdwingen 

op een moment dat ik een leeg vel papier aan het aanstaren was en gewoonweg geen structuur kon vinden om 

het ideegeneratie proces vorm te geven. In die tijd miste ik wel de theorie en de tools van TRIZ.  

 

Het exploratief onderzoek naar TRIZ zet me aan tot nadenken over het aanreiken van hulpmiddelen om dat 

creatieve denkproces systematisch te kunnen aanpakken en uitproberen bij leerlingen. Door de aanraking met 

TRIZ ben ik erachter gekomen dat er wel degelijk hulpmiddelen en systemen zijn om dat soms voelbaar 

chaotische proces te structureren. Als docent geeft de visie van TRIZ mij een gevoel dat ik ook leerlingen kan 

meenemen in die ontwikkeling.  

 

Wat me altijd zal bijblijven is dat een leerling – een op het oog wat verlegen meisje – na afloop van de TRIZ 

workshop speciaal op me af kwam lopen om te zeggen, hoe ontzettend dankbaar ze was dat ze dit gehoord en 

gezien heeft. Ze had vooraf gedacht dat ze dit niet zou kunnen en creatief zou zijn en het heeft haar zoveel 

vertrouwen gegeven. Ik kon in haar ogen zien dat het geloof in haar eigen kunnen om creatief te kunnen zijn 

was overgekomen.  Het is voor mij niet alleen het grootste compliment wat je kan krijgen dat een leerling zoveel 

zelfvertrouwen heeft gekregen, maar het is tegelijkertijd een soort missie wat dit onderzoek in zich herbergt. 

Een groter compliment als docent kan je niet krijgen.  
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1. TRIZ-TOOLS           bijlage  

Hieronder de bekende TRIZ-tools uit de literatuur, Altshuller (2005) en  Cooke (2012)  

 

 TS = Technisch Systeem.   [TOOL: Form F1]   

Het technisch object is op te delen in onderdelen met een eigenfunctie. Van supersysteem tot subsytemen.  

 SO = System-operator    [TOOL MultiScreen Diagram / 9 windows tool] 

Het opgedeelde technisch systeem is te schrijven in een multi-screen diagram. Het wordt verticaal onderverdeeld in 

supersysteem, systeem en subsysteem. Horizontaal wordt het opgedeeld in verleden, heden en toekomst. In de afbeelding is het 

voorbeeld van een pen gebruikt. 

 Evolution of systems - Evolution laws, trends, lines. (Evolutionary potential Analysis.) 

De wetten van evolutie van een technisch systeem. Altshuller (2005) onderscheidt 5 levels van evolutie; 1. Een simpele 

verbetering van het technisch systeem. 2. Een inventie met oplossing van een technische contradictie 3. Een inventie met 

oplossing van een fysieke contradictie 4. Een nieuwe technologie waarin het technisch systeem in overgaat 5.Ontdekking van een 

nieuw fenomeen. Volgens Altshuller behoorde 77% van de uitvindingen tot level 1 en 2, maar met TRIZ methodologie zouden 

uitvinders oplossingen verbeteren tot  level 3 en 4.  

 Identify Resources 

De resources bepalen in welke mate een uitvinding gemaakt kan worden binnen de huidige technologie, zodat het zo min 

mogelijk aanpassen of toevoegingen nodig heeft. Daardoor is het een betrouwbare uitvinding…. 

 IFR = Ideal Final Result  

Het concept van idealiteit zorgt voor verbetering van het technisch systeem. De ideale oplossing bestaat niet, maar De wet van 

het ideale eindresultaat is een analysetool en gebaseerd op de formule: IFR = Het aantal voordelen /  schadelijke effecten.   

 Trimmen.  

Trimmen is een TRIZ techniek om zoveel mogelijk componenten uit te schakelen die de schadelijke interacties veroorzaken, om 

zo de IFR zo goed mogelijk te naderen.   

 TC = Technical Contradicties    [TOOL: Form F2]  

 Een technische contradictie ontstaat als we een karakteristiek proberen te verbeteren, waardoor een andere karakteristiek 

verslechtert.  

 PC = Physical Contradictions    [Separation Tools in size, time and space ]  

Indien twee tegenovergestelde eigenschappen vereist zijn van hetzelfde element van een technisch systeem. Er zijn vier 

separation principles . Scheiding in grootte, ruimte, tijd en in het systeem tussen componenten.  

 40 Inventive principles     

De 40 inventieve principes zijn technieken om de technische contradicties op te lossen.  

 Contradictie Matrix.      [TOOL: De matrix zelf. ] 

De contradicties matrix laat de 39e karakteristieken zien met daarin onderverdeeld welke inventief principe wordt aangeraden 

om inventieve oplossingen mee te bedenken.  

 76 standaard Oplossingen en fysieke effecten.  

Een later ontwikkelde lijst van standaardoplossingen die als vervanging geld voor de contradictiematrix.  

 SF = Substance-Field Modelling and analysis.   [Tool: Trimming & Solution map. ] 

Dit is een grafische weergave van het probleem, waar de contradictie zich begeeft. In dit model moeten er twee substanties of 

elementen en een veld aanwezig zijn. Analyse van de S-Field model helpt te bepalen welke verandering in het technisch systeem 

nodig is om het te verbeteren. 

 Little man method. – smart little people.  

Een methode om los te komen van zogenoemde ‘Psychological Inertia’, het vastlopen in vaste denkpatronen. Het is een tool om 

een beter begrip te krijgen van processen op microniveau, zowel fysisch als chemisch van de huidige  en de gewenste situatie. De 

interactie is erop gericht dat er intelligent kleine mensen zijn die zowel de huidige als gewenste acties uitvoeren.   

 ARIZ. 
Vanaf 1968 ontwikkelde Altshuller een Algoritme van TRIZ, genaamd ARIZ en wordt gezien als de centrale analytische tool van 

TRIZ. Met als doel om meer complexe problemen op te lossen, wanneer de 40 principes en 76 standaardoplossingen niet tot een 

acceptabele oplossingen zouden leiden. De laatst ontwikkelde algoritme ARIZ-85C in 1985 bestaat uit negen nog meer uitvoerige 

stappen dan de basisstappen van TRIZ. In al deze stappen zijn meerdere aansluitende TRIZ-tools die een effectieve probleem 

analyse en creatief denkproces ondersteunen.  

 Intensification      [Tool: Size-Time-Cost operator (STC)]   

Om een beter begrip te krijgen van het probleem, kan dit gebruikt worden als onderdeel van ARIZ.  

 Database of scientific effects. 

 Value Conflict Mapping   

 

 



2. TRIZ – Vereenvoudigd          bijlage   

Er zijn meerdere initiatieven geweest om de TRIZ methodologie te vereenvoudigen om het zo handzamer te 

kunnen aanreiken. Hierbij een kleine beschrijving van versimpelde weergaven van TRIZ.   

 

1. SIT  

SIT staat voor Systematic Innovative Thinking (SIT) dat op het moment een zeer grote toepassing kent onder 

bedrijven. Horowitz (2001) heeft SIT afgeleid van TRIZ om een methode te creëren dat eenvoudig aan te leren 

en te behouden is  door een kleiner aantal regels en tools. Het kernprincipe van SIT is de gesloten wereld 

(Closed word – CW) waarin er aan het systeem geen nieuwe objecten toegevoegd mogen worden. Het bestaat 

uit 5 ontwikkelde denktechnieken vanuit de 40 principes van Altshuller waarin je tot innovatie kan komen:  

1) Unification  2) Multiplication 3) Division  4) Breaking symmetry  5) Object removal. Voordelig aan dit systeem 

is de eenvoud en het direct in toepassing. Het nadeel lijkt dat het de verbinding met TRIZ verliest en daardoor 

de oplossingskracht ervan.  

 Horowitz, R. (2001) From TRIZ to ASIT in four steps. The Triz Journal, 20 August 2001 

 Horowitz, R. (2001) ASIT’s five thinking tools with examples, TRIZ Journal, September. Available 

online at: www.triz-journal.com/archives/2001/08/c/ (accessed June 2016). 

2. USIT-TRIZ 

USIT staat voor Universal Structured Inventive Thinking en is ontwikkeld door Ed Sickafus in 1993. Veel is er over 

geschreven door Nakagawana (2007) die het introduceerde in Japan. USIT behandelt de basiswerking van TRIZ 

vanuit van een specifiek probleem en kijkt vervolgens naar vergelijkbare probleem uit andere industrieën wat 

generiek te omschrijven is. Vanuit eerder gevonden oplossingen heeft Altshuller generieke oplossingen gefilterd 

en daardoor is het met TRIZ effectief mogelijk de generieke oplossing te vertalen in een specifieke oplossing.  

Deze omschrijving van het kernprincipe van TRIZ heeft geleidt tot een 4-box schema. Nu heeft USIT dit schema 

uitgebreid tot een 6-box schema wat makkelijker toepasbaar is en eenvoudiger aan te leren. Daarin staan tussen 

de zes boxen het stappenplan.  

1. Specifiek probleem. -> 2. Probleem goed gedefinieerd. -> 3. Probleem analyse in huidig en ideaal systeem ->  

4. Idee generatie voor een nieuw systeem -> 5. Conceptuele oplossingen selecteren -> Concretiseren en 

implementeren in gebruikers specifieke situatie.  

Het voordeel van dit systeem is dat het duidelijker is in welke fasen je wat doet.  

 Nakagawa, T.: (2007) Education and training of creative problem solving thinking TRIZ/USIT.  

Procedia Engineering  9 (2011) 582–595.  

 Nakagawa, T.: (2012) Creative Problem-Solving Methodologies TRIZ/USIT: Overview of My 14 Years in Research, 

Education, and Promotion. The Bulletin of the Cultural and Natural Sciences in Osaka Gakuin University,  No. 64, 

March 2012 

3) Altshuller (1994): ‘And suddenly the inventor appeared’.  

Dit boek is een verzameling van artikelen geschreven door Altshuller (1994) bedoelt voor jongeren. Nadruk ligt 

op het steeds geven van probleemstellingen. Het is aan de lezer om het technisch conflict op te lossen. Het doel 

is om aan te geven dat het proces van probleem oplossen voor iedereen toegankelijk is, belangrijk is om tee 

leren en leuk om mee te werken.  De omvangrijke theorie wordt in kleine kaders steeds verder opgebouwd en is 

een verzameling van enkele TRIZ-tools en veelgebruikte principes die onder één naam worden geschaard: 

Methoden, effecten en trucjes. In totaal worden 78 problemen en 27 methoden, effecten en trucjes 

aangeboden.   

 

4) Orloff,M. Inventive Thinking through TRIZ (2006)   & Simplified TRIZ (2012) 

Draait de aanrijking van TRIZ door Altshuller om en heeft 14 modules ontwikkeld om de omvangrijke TRIZ 

theorie te behandelen en verreikt deze theoretische benadering met in totaal 340 voorbeelden. De volledigheid 

van deze benadering maakt het met name geschikt voor een volwassen publiek. 



3. TRIZ in het onderwijs          bijlage   

TRIZ is in het onderwijs aangeboden van basisonderwijs, middelbare school en op universiteit. Op volgorde van 

leeftijd hieronder verschillende relevante ervaringen en onderzoeken van TRIZ aangeboden aan leerlingen:  

 

* Nesterenko  (1994) aan kinderen 4-12 jaar, is  gekozen om verhalen en raadsels vertellen om TRIZ 

methodieken te gebruiken zonder ze letterlijk te benoemen. Chigevskaya (1997) heeft bij dezelfde doelgroep op 

basisscholen via Ja-Nee spelletjes om een woord te raden of het ontrafelen van een misdaad vanuit een vage 

situatieschets. Uitdaging is om zo snel mogelijk te raden wat er aan de hand is in beide spellen, door zo min 

mogelijk vragen te stellen. Achterliggend principes is het categoriseren en het systematisch stellen van gerichte 

vragen.   Khomenko (2002) laat kinderen van 5-7 jaar een alternatief verzinnen op sprookje door een alternatief 

gevolg bedenken door steeds één aspect te veranderen: Persoon, actie, plek, een nieuw personage toevoegen, 

verandering door tijd etc. TRIZ methodieken liggen achter deze technieken ( TRIZ principes) ten grondslag. Maar 

concreet worden worden TRIZ-tools niet aangeleerd of benoemd. 

 

Er zijn diverse programma’s opgezet genaamd TETRIS voor Teaching TRIZ at Schools (Tomasi,2009).  

* Een voorbeeld is een Gymnasium in Jelgava, Letland. 2 groepen van 15 leerlingen tussen 17-18 jaar kregen 

introductie van TRIZtrainingen. Gedurende 4 maanden, 2 lessen per maand, buiten het curriculum als een 

keuze-vak aangeboden. Over Probleem-Oplossingsgericht denken, opstellen van contradicties en algemene 

oplossingsmethoden. Ook de TRIZ-tool wetten van technische systeem Evolutie zaten in het programma. 

Resultaten zijn kwalitatief vanuit drie gezichtspunten geschetst: Studenten, docenten en organisatorisch. De 

studenten vonden de TRIZ-animaties helder, overtuigend en plezierig om mee te werken. Docenten zochten 

naar methodieken die vakoverstijgend zijn omdat leerlingen vaak het geleerde in de les te sterk koppelen aan 

het desbetreffende vak. De oplossingstool als Multiscreen methode voor ‘powerful thinking’ en de wet van 

systeem evolutie blijken de meest geschikte tools daarvoor gebleken. Een moeilijkheid zit in het feit dat 

leerlingen stapsgewijs moeten leren denken, want ze zijn geneigd om meteen een probleem te willen oplossen. 

De motivatie van de leerling stijgt als het omgaat met specifieke problemen. Organisatorisch gezien is de leeftijd 

goed gekozen om probleem-oplossingsgericht te denken. Echter het ‘powerful thinking’ talent ontbreekt en om 

die reden moet dus op eerdere leeftijd op de middelbare school worden aangeboden. Voordeel is dat de keuze 

lessen kunnen worden aangeboden zonder grote veranderingen in het curriculum. Hoewel leerlingen dit wel als 

een extra belasting zien, wordt een alternatief overwogen.  

 

In Udine – Arturo Malignani is een van de grote Italiaanse hogescholen. Leerlingen van 2 klassen, 16jarige en 

18jarige kregen hun eerste ervaring met TRIZ in combinatie met een project over Robotica. Gekozen is om TRIZ 

te integreren in een projectweek tussen de reguliere lesweken. 16jarige leerlingen kregen frontaal les over de 

basisconcepten van TRIZ zoals contradictie en Systeem Operator. De 18jarige leerlingen kregen vrijwel alles 

concepten van TRIZ uitgelegd (Op SU-field analysis na). De leerlingen hadden veel aan de eenvoudige beeldende 

weergave en modellen en het geven van veel voorbeelden. Rond 60% van de leerlingen konden de tools ook in 

hun project toepassen.  

 

TETRIS - Educational Kid, 5 topics with 5 animations. Handbook TRIZ,( met verhalen en multimedia-animaties) 

1) Introduction with the History of TRIZ. Motiveren jonger publiek.  

2) The laws of Engineering Systems Evolution. Technical systemen ontwikkeling volgens (de 8) objectieve wetten 

die  niet afhankelijk zijn van veld of toepassing of functie dat het technisch systeem hoort te leveren.  

3) Algorithm of Inventive Problem Solving (ARIZ).  

4) Su-Field analysis and System of Inventive Standards. De 76 Standaard Oplossingen (Standards) zijn de 

synthese van transformaties in het technisch systeem in overeenstemming met de evolutiewetten. Su-Field 

modelling benadering  is een tool voor problematische situaties waarin een selectie van meerdere principes is 

gepresenteerd.  

5) Tools and Principles for Solving Contradictions. Physical contradictie geidentificeerd, ideale solution depicted 



een nieuw concept kan ontwikkeld worden door de Seperation Principles. THe TRIZ principles to overcome the 

contradictie.  

TRIZ – verspreiding in Nederland 

Eerder werd er in 6 juli 2015 een presentatie gehouden door Hans Baaijens, Christoph Dobrusskin en Per Mans 

bij de High Tech Campus Eindhoven, met het toepassen van TRIZ door middel van de 40 principes te gebruiken 

in de casus vleesverkleuring. De workshop werd voorafgegaan aan toelichtingen van uitvinden waarbij principes 

te herkennen zijn. Aan de hand van deze workshop is er een DOT team gevormd om TRIZ te onderwijzen op het 

voortgezet onderwijs. 

 

In een workshop bij Phillips (Eindhoven, 22 oktober 2015) toont Pascal Sire van de Franse TRIZ organisatie, zijn 

jarenlange ervaring in het onderwijzen van schoolkinderen met gestructureerde creatieve technieken, met 

name gebaseerd op TRIZ. Vanaf 2007 heeft hij de ontwikkeling van TRIZ, uitgegroeid van het trainen van zes 

docenten en vervolgens experimenteren tot één klas tot dertig leerlingen. Dit heeft zich in Frankrijk uitgebreid 

in twee jaar tijd tot 13 scholen met ruim 1000 leerlingen, waarbij docenten werden geïntroduceerd door de 

eerdere getrainde docenten. Hier gaat het om projecten van in totaal 12 uur.    

Om TRIZ op een grote schaal in korte tijd bij te brengen zijn casestudies ontwikkeld (TRIZ-journal). Een bekende 

is  de Titanic Casestudy (Domb 2003).  Het doel daarvan was om mensen met diverse (ook niet- technische) 

achtergrond, kennis te laten maken met TRIZ. Na de intensieve workshop van 3-4 uur wordt geadviseerd om dit 

te vervolgen met inhoudelijke TRIZ-trainingen. Pascal Sire gebruikte deze workshop om de docenten in 

Eindhoven die onderdeel zijn van de TRIZ-DOT om het enthousiasme voor TRIZ op een leuke manier over te 

brengen.  

 

Universiteit 

Op diverse universiteiten wordt gebruik gemaakt van TRIZ. Volgens onderzoek in 2010 zijn er wereldwijd 50 

universiteiten betrokken, Wits et al (2010). De meeste universiteiten kiezen voor lezingen over het kenbaar 

maken van TRIZ voor 2-4 uren. Of voor het aanleren van enkele TRIZ-tools in vakken tot maximaal 20-30 uur.  

 

Enige ervaring is er wel op het aanbieden van TRIZ op de universiteit Twente als een mastervak van ruim 80 uur 

verdeeld (Wits et. al. 2010). In een zomerschool verspreid over 10 dagen. Stapsgewijs worden vrijwel alle TRIZ 

hoofdprincipes aangeleerd. Een intensieve training waarin studenten hun project aan elkaar presenteren, 

gericht training krijgen en werken aan hun project. De Casus in 2010 was een prijsvraag over “The Staples® 

Global Ecoeasy Challenge” met de opdracht een milieu vriendelijk product (duurzaam, van ecomateriaal) te 

ontwikkelen. Studenten mochten hun richting vrij kiezen welk product ze gingen ontwikkelen en welke TRIZ 

tools ze zouden gebruiken. Uiteindelijk presenteerden ze hun resultaten en het effect wat de intensieve training 

heeft gehad.  



4. Triz Data Output 1: Idee-generatie              bijlage   

 

 

 

 



 



  



  



  



 



5. Triz Data Output 2: Conceptmaps              bijlage 

  



 



 

 



 

 



 

  



6.  Triz Data Output 3:  Vragenlijsten.        bijlage 

 

De inleidende presentatie   

1 De inleidende presentatie was leuk en interessant om te volgen. 

2 De warming-up opdrachten waren leerzaam.  

3 Ik heb veel geleerd van de presentatie over TRIZ en creatief denken. 

4 Na de presentatie wist ik precies wat ik moest doen bij de opdracht. 

De opdracht vleesverkleuring   

5 De opdracht over vleesverkleuring is erg leuk en interessant. 

6 Bij de opdracht heb ik mijn uiterste beste gedaan ideeën te bedenken. 

7 Met Principe # 01. Splitsen / Segmenteren kon ik veel bedenken. 

8 Met Principe # 03 Lokale Kwaliteit kon ik veel bedenken. 

9 Met Principe # 07 Nestelen / Matrioshka kon ik veel bedenken. 

10 De conceptmap maken heeft veel geholpen om de creatieve ideeën overzichtelijk te maken. 

11 We hebben veel goede alternatieve ideeën kunnen bedenken als groep. 

Wat neem je mee?    

12 Ik kan nu dankzij deze TRIZ – workshop  veel sneller tot ideeën komen. 

13 Ik kan nu dankzij deze TRIZ - workshop betere ideeën bedenken. 

14 Ik heb het gevoel dat ik creativiteit kan leren.  

15 Ik kan TRIZ en de principes ook in O&O projecten toepassen. 

  

  

  



8. Triz kaarten.                  Bijlage   

TRIZ- Casus:  
Vleesverkleuring 

Probleem:  
 
 
Vleesverkleuring 

leidt tot 
weggooien van 
verse vleeswaren. 



LUCHT                Dilemma 
+ Vlees ligt open zodat het makkelijk te pakken is ,  

-  Maar doordat het open ligt, wordt het niet goed gekoeld.  
  

Probleem:  
 
 
Vleesverkleuring 

leidt tot 
weggooien van 
verse vleeswaren. 

Vleesverkleuring 

Slecht gekoeld – 
warmere lucht 

Vlees blijft te lang 
liggen 

Teveel licht 

- Geeft foto-oxidatie 

Gebruikelijke 
spectrum geeft veel 
foto-oxidatie 

Winkels 
denken “veel 
licht  
( met 
gebruikelijke 
spectrum)  op 
producten 
verkoopt 
beter” 

Dit spectrum heeft 
veel energie in de 
piek van het 
absorptie-spectrum 
van vlees 

Vlees ligt open in 
koeling 

Mensen moeten het 
vlees makkelijk kunnen 
pakken, dat verkoopt 
beter 

Op sommige tijden is 
er weinig publiek 



LICHT                Dilemma 

+ Veel licht (uit gebruikelijke spectrum), maakt vlees aantrekkelijker/ verkoopt beter. 

-  maar blootstelling aan licht zorgt dat vlees snel verkleurt.  

  

Vleesverkleuring 

Slecht gekoeld – 
warmere lucht 

Vlees blijft te lang 
liggen 

Teveel licht 

- Geeft foto-oxidatie 

Gebruikelijke 
spectrum geeft veel 
foto-oxidatie 

Winkels 
denken “veel 
licht  
( met 
gebruikelijke 
spectrum)  op 
producten 
verkoopt 
beter” 

Dit spectrum heeft 
veel energie in de 
piek van het 
absorptiespectrum 
van vlees 

Vlees ligt open in 
koeling 

Mensen moeten het 
vlees makkelijk kunnen 
pakken, dat verkoopt 
beter 

Op sommige tijden is 
er weinig publiek 



  

 
01. Segmentatie / Splitsing 
Splits het product op in delen om zodoende een nuttige of schadelijke eigenschap af te zonderen of te integreren. 
 
Voorbeeld: Chocolade         Voorbeeld:  Scheermesjes 
* In gelijke delen te breken.                    * Meer mesjes, betere scheerkwaliteit. 
   

                   Stap 2: TRIZ- principes  



 

Bron: Altshuller, G.S., and Shulyak, L. : (2005) 40 principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 



  

 
02. Scheiden/Weghalen.  
Laat een of meer storende of schadelijke delen of eigenschappen weg en/of gebruik het enige noodzakelijke deel 
of de eigenschap. 
 
Voorbeeld: USB stick       Voorbeeld: Zonnebril 
* Te scheiden van de computer.     * Scheidt schadelijke zonnestralen 

 

                   Stap 2: TRIZ- principes  



Bron: Altshuller, G.S., and Shulyak, L. : (2005) 40 principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 



  

 
03. Lokale kwaliteit 
Verander op een specifieke plaats (lokaal) de eigenschappen van een product om een gewenste functie te krijgen. 
 

 

Voorbeeld: Potlood       Voorbeeld: Smartphone 
* Met gum op achterkant.      *Bellen maar ook camera, apps.  

        

                   Stap 2: TRIZ- principes  



 

Bron: Altshuller, G.S., and Shulyak, L. : (2005) 40 principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 



  

 
07. Nestelen / Matrioshka  
Nestbare producten passen tegen, bij of in elkaar. 
 
Voorbeeld: Bonbons       Voorbeeld: Stoelen 
* Vloeibare vulling/smaak      * Stapelbaar 
 

                   Stap 2: TRIZ- principes  

Chocolade 

Vulling 



 

Bron: Altshuller, G.S., and Shulyak, L. : (2005) 40 principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 



  

 
10. Voorafgaande actie 
Voer een actie uit vóór een andere actie of gebeurtenis. Doe iets op voorhand. 
 
Voorbeeld: IJsblokjes       Voorbeeld: Airbag 
* Vooraf een mal, voor juiste grootte.    * Vooraf geïnstalleerd. 
 

                   Stap 2: TRIZ- principes  



 

Bron: Altshuller, G.S., and Shulyak, L. : (2005) 40 principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 



CONCEPTMAP        Voorbeeld: PR  
 

 

 

Bron: Koopman, M (2015). Concept mapping: Data verzameling en data analyse, TU Eindhoven.   



CONCEPTMAP     Voorbeeld:  Voedselketen
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://kaskaskia.edu/IR/KcImages/ConceptMap1.jpg 
  



8. De 40 TRIZ Principes                bijlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: https://www.quality-assurance-solutions.com/Triz-Inventive-Principles-1.html 
  



9. Oplossingen op Casus Vleesverkleuring – Philips 2015            bijlage 

 

 

 

  

 “Segmentatie, dynamics, self-service:  
o Maak zones met aparte lampen - Belicht alleen vlees waar de klant staat 
o Maak matrix verlichting die meer licht geeft waar klant staat 

 “Segmentatie, dynamics, self-service”:  
o Maak licht dat een lager lichtniveau heeft als klant verder weg is van vlees 

 “Segmentatie”:  
o Maak een systeem waarin maar 1 stuk/pakje vlees open ligt en de rest in een 

donkere koeling 
 “Segmentatie, dynamics, self-service”:  

o Gebruik een spot die een bewegende bundel heeft met camera die positie van 
klant meet; spot beweegt mee met klant, rest van producten hebben laag licht 
niveau 

 “Change color, dynamics, self-service”:  
o Maak lamp met spectrum dat minder geel licht bevat 
o Maak licht met een schakelbaar spectrum als klant dichtbij is of ver weg 
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