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Inleiding
Voor u ligt het rapport van de Divergent Denken Test. Waar bij convergente problemen slechts één oplossing
mogelijk is, kent een divergente test meerdere goede antwoorden. Bij deze test werd u gevraagd om bij iedere
opgave steeds zoveel mogelijk combinaties van drie vakken aan te wijzen die een overeenkomst met elkaar
hadden. Die overeenkomst mocht niet voor de overige zes vakken gelden.

Als we de scores van deze test interpreteren kunnen we letten op twee zaken: komt u met veel ideeën
(productie, in de literatuur ook wel fluency genoemd), en hoe origineel zijn deze ideeën?

Productie
Allereerst wordt aangegeven hoeveel goede antwoorden u in totaal heeft gegeven. Het kan zijn dat u een
overeenkomst heeft ontdekt tussen drie vakken, maar dat dit kenmerk ook voorkwam in een van de andere zes
vakken. Dit antwoord is dan niet goed gerekend. Het totaal aantal correcte antwoorden dat u heeft gegeven
noemen we uw productie.

Originaliteit
Ook is gekeken naar de originaliteit van uw antwoorden. Dit is gedaan door te kijken hoe vaak het
desbetreffende antwoord is gegeven door mensen in een referentiegroep.

Normgroep
Wij hebben uw productie- en originaliteitsscore vergeleken met een normgroep bestaande uit mensen met een
HBO- of WO-opleidingsniveau. Hieruit komt een getal tussen de 1 en 10. Een toelichting op de betekenis van
de stenscores vindt u aan het eind van dit rapport.

Verder wordt per item weergegeven hoeveel goede antwoorden u heeft gegeven. Dit is dus een absoluut aantal
en geen vergelijking.
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Totaalscore
laag gemiddeld hoog

Productie

Originaliteit

Uw scores op productie en originaliteit zijn afgezet tegen een normgroep en weergegeven als stenscore.

Antwoorden per item
U heeft in totaal 0 antwoorden gegeven, waarvan 0 correct.

Item Aantal correcte antwoorden Aantal antwoorden gegeven

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

Item Aantal correcte antwoorden Aantal antwoorden gegeven

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0
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Toelichting op de gebruikte getallen
In dit rapport wordt een aantal cijfers gebruikt dat we graag willen toelichten. De scores hebben een
categorische betekenis en moeten niet verward worden met rapportcijfers. Uw scores zijn vergeleken met een
normgroep bestaande uit mensen met HBO- of WO-opleidingsniveau.

De betekenis van de totaalscore en originaliteitsscore:

Score Betekenis

1 Ver onder gemiddeld

2 Ruim beneden gemiddeld

3 Beneden gemiddeld

4 Juist beneden gemiddeld

5 Gemiddeld

6 Gemiddeld

7 Juist boven gemiddeld

8 Boven gemiddeld

9 Ruim boven gemiddeld

10 Ver boven gemiddeld
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