
Differentiële psychologie 
Differentiële hebben we te pas en te onpas nodig, om mensen met problemen te helpen

Verschillen en gelijkenissen tussen mensen leren

Prof (50+) weet nog steeds niet wat hij later wil doen, geeft wel graag les

Mensen hebben veel interessepatronen en soms is het moeilijk te kiezen

Groepen kunnen natuurlijk of sociaal gedefinieerd zijn

Opvoeding heeft ook veel invloed (kansen die je aangeboden worden, etc..)

Lidmaatschap van groepen bepalen verschillen tussen ons

Vertegenwoordiging meisjes is veel groter in psychologie dan in farmacie

Af en toe hebben we het over het individu

Meeste onderzoek gebeurt over verschillende individuen 

Voorbereiding op andere vakken: persoonlijkheidspsychologie, diagnostiek, …

Klinische en arbeidsinterventies

Dit is ook een nuttig vak als je experimentele 

Door random toewijding controleer je individuele verschillen, hij is voorstander om die individuele 
verschillen toch mee te nemen in je onderzoek

2e semester omdat er heel veel onderzoek is (evidence basis), het is een academische opleiding 
dus niet zagen

Luidst roepende theorie is voor politiekers en niet voor academische opleiding

Hij helpt de tabellen begrijpen, maar hij snapt ook niet alles

Duidelijk onderscheid tussen literatuur en zijn eigen idee

In wetenschap moet je een soort taxonomie hebben

Nieuwe organismen vergelijk je en geef je een plekje in je taxonomie

Wij gebruiken per onderdeel ook een taxonomie

We zullen niet veel meer zien over evolutie

Als je geïnteresseerd bent moet je de volledige boeken lezen, maar voor ons zijn die niet volledig 
te kennen

Boek van Larson is geschreven voor beginnende studenten

Grote groep heeft veel voordelen

Hoorcolleges zijn aanbevolen maar vereisen discipline (stilte)

90% van examen wordt in hoorcollege verteld

Je moet niet naar de les komen want hij deed dat vroeger ook niet

Vragen kan tijdens les of woensdagnamiddag

Soms is er herhalingsles, daarvoor moeten vragen ingediend worden (vragen situeren)

Hij wil niet dat je belt

Week 5 is er geen les

Integratieles wordt door collega gegeven 

Inhaalweek blijft normaal vrij

Slides aanvullen tijdens de les

Met opzet is er geen syllabus want we moeten leren notitie nemen

Nooit bang zijn om vragen te stellen of op voorhand te lezen

Boeken lees je achteraf, maar vooral belangrijk dat je veel leest

Closer look-sessies: actuele problemen

Actualiteit volgen!! Ook opiniestukken

In kranten staat het leven van mensen en ook hoe mensen zich organiseren om problemen aan te 
pakken

Web of science is consulteerbaar

Af en toe verwijst hij naar de media

Interesse leren hebben in mensen

studiemethode: naar glossary kijken, look closer secties, lees een hoofdstuk en maak een 
samenvatting, vergelijk met samenvatting van het boek

Tussen 2 alternatieven twijfelen: niet in de diepte genoeg geleerd

Elk hoofdstuk heeft een voorbeeld examenvraag

Vergelijkbaar met sociale psychologie

Als je iets te laat bent mag je nog binnen komen, als je vroeger door moet naar een experiment is 
dat ook oké
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Deel 1: Constructie en theorieën over individuele verschillen 
Hoofdstuk 1: Interessen

Staat volledig in slides, geen boek

Freud: “the two biggest problems concern choosing a mate and an occupation and people never 
do either for rational reasons” 


1. Structuur van interessen

Grote verschillen tussen personen in interessen (aard en intensiteit)

Veel psychologie houdt zich bezig met keuzeprocessen

Modellen over mekaar kunnen plaatsen om later in praktijk keuze te kunnen maken

Alternatieven afwegen is de kern van een academische opleiding

Als je werkt aan iets besef je hoe weinig je van iets weet

Problemen zijn complex, er is geen one size model voor alle mensen

Predicties doen is zeer moeilijk

Moderatorvariabelen komen tussen predicties

We kunnen predicties doen maar moeten bescheiden zijn

Motivationeel aspect van interessen

Waar wil je energie aan besteden?

Motivatie alleen is niet voldoende, zijn interesse een goeie indicator voor resultaten?

Predictieve validiteit?

- Minder voor prestaties

- Vooral voor tevredenheid 

Eerste jaar niet, verdere jaren of in job misschien wel?

Invalshoek vanuit de praktijk: oriënterend vermogen (bv. Leerlingbegeleiding CLB; studie-
oriëntering hoger onderwijs, arbeidsmarkt, revalidatie, outplacement, …)

Toelatingsproef: intelligentietest? Interesse bevragen?

SIMON-test is volgens RIASOC model

Mensen die ontslagen worden, in het leger zaten, … hoe reoriënteer je al die mensen?

Anticiperen op evoluties is moeilijk

Levenscyclus van producten is veel vlugger geworden, personeel moet mee

Goede indicatoren van RIASOC domeinen (van interessen/hobby’s naar een taxonomie)

R: bergwandelen/natuur

I: programmeren

A: toneel spelen

S: leider in de jeugdbeweging

O: fuiven organiseren, kaartverkoop

C: penningmeester van een verenging

Je kunt types interessen ook combineren

Oriëntatie impliceert 2 belangrijke componenten: persoon en omgeving en die moeten gekoppeld 
worden!!!

Assistent: persoon en omgeving

Assesmentmodel voor de persoon linken aan het model van de omgeving

Ideaal: eenzelfde model kan voor persoon en omgeving gebruikt worden

Moet langs beide kanten betrouwbaar gemeten kunnen worden 

Bij HR zoeken ze fit: de juiste eigenschappen in de juiste functie

Succes van P-O koppeling o.m. afhankelijk van: de breedte en betrouwbaarheid waarmee de 
eigenschappen van persoon en omgeving worden gemeten

Afbakening van het terrein dat men wil in kaart brengen is primordiaal voor de constructie van een 
taxonomie (vb. Indeling van de dieren of planten)

taxonomie: omvat de basiscomponenten; een soort grootste gemene deler van het terrein dat 
men wil bestrijken

Constructie mag niet labiel zijn, stabiel genoeg om langetermijn predicties te maken

Betrouwbaar: als je het 2 keer vlak na elkaar meet moet het hetzelfde zijn

Breed meten: sommige mensen hebben misschien maar 1 “mogelijkheid”

Probleem wanneer die ene mogelijkheid niet lukt -> additionele interessepatronen meten

Comprehensiviteit: meetinteresses in de breedte meten en via data-analyse zien wat samenhangt

Voor interessen: Holland’s RIASOC/RIASEC typologie
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2. RIASEC: model en assumpties

John Holland maakte RIASOC/RIASEC model

Opbouw model is spectaculair

1959: artikel in de Journal of Counseling Psychology

1966: “The Psychology of Vocational Choice”

1973-1997: “Making Vocational Choices”

Model beheerst tot vandaag de agenda van interesse- en Person-Environment fit onderzoekers 
(Journal of Vocational Behavior)

Intuïtief opgebouwde theorie, die later meer wetenschappelijk uitgewerkt en onderbouwd werd

Na WOII grote heterogeniteit van mensen en jobs, hij deed interviews met mensen om mensen te 
helpen een job zoeken -> intuïtief merkte hij 6 categorieën en hun samenhang 

In praktijk opgebouwd en heeft psychometrische toetsen doorstaan

Van praktijkpsycholoog tot top academische positie aan de Johns Hopkins University

Hij had een goede neus en het model heeft een goed abstractieniveau

Veel mensen kunnen intuïtief iets goed, maar dan kunnen ze het niet schaalbaar en overdraagbaar 
maken

Fantastische kerel ook

Hexagon is symbool voor model

Basisassumpties

- Beroepskeuze is expressie van persoonlijkheid


- Overlapt een interessemodel dan met een persoonlijkheidsmodel?

- Ja maar ze zijn niet hetzelfde


- Interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten 

- Stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis


- Ja, zie je ook als je samenwerkt met mensen van een andere discipline

- Mensen met eenzelfde beroep hebben een gelijkend Persoonlijkheidsprofiel en 

Persoonlijkheidsontwikkeling

- We leren in onze opleiding op een bepaalde manier over iets nadenken, luisteren naar een 

cliënt, interageren, oogcontact maken en onderhouden

- Verschillen binnen een groep blijven altijd groot (groter dan verschillen tussen groepen)

- Heterogeniteit is ook belangrijk


- Gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig reageren, 
problemen oplossen, en situaties structureren

- In je job leer je hoe je veel situaties moet aanpakken


- Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening, en prestatie zijn functie van P(erson)-
E(nvironment) match


-> (beroeps)stereotypen

Holland’s 4 werkassumpties:

- Personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische menstypen: het 

Realistische, Intellectuele, Artistieke, Sociale, Ondernemende en Conventionele type

- Hetzelfde geldt voor omgevingen (bv. Beroepen of opleidingen)

- Personen zoeken omgevingen die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun geprefereerde 

activiteiten, belangstellingen en waarden; omgevingen worden ook door personen gemaakt

- (criterium)gedrag is de resultante van de interactie tussen persoon en omgeving

Realistische mens:

- Direct en manipulatief omgaan met dingen

- Goed technisch inzicht, handvaardig, gebruikt graag lichaamskracht

- Houdt niet van sociale bezigheden

Realistische werkomgeving

- Machines, gereedschap, planten en dieren

- Stimuleert en beloont mechanisch-technische en motorische vaardigheden

- Praktische, productieve en materialistische waarden

- Robuust, avontuurlijk en soms zelfs riscicovol gedrag

Intellectuele menstype

- Hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via observatie en 

onderzoek doorgronden

- Wetenschappelijke en mathematische vaardigheden

- Afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen

Intellectuele werkomgeving

- Onderzoekende werkzaamheden, problemen oplossen of kennis vergaren
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- Stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden

- Theoretische, creatieve en ideële waarden

- Volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag

Artistieke menstype:

- Vrije, ongestructureerde activiteiten, op kunstzinnige wijze zichzelf uiten

- Artistieke vaardigheden: toneelspelen, schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, musiceren 

of dansen

- Houdt niet van geordende, systematische werkzaamheden

Artistieke werkomgeving

- creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, muziek, en/of beeldende kunst

- Stimuleert en beloont esthetiek, verbeelding en oorspronkelijkheid

- Origineel, onconventioneel en soms zelfs rebellerend gedrag

Sociale menstype

- Werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan, deze informeren, onderwijzen, 

ontwikkelen, genezen, verzorgen of amuseren

- Contactuele vaardigheden zoals: tact, geduld en aandacht

- Houdt niet van technische bezigheden

Sociale werkomgeving

- Met mensen werken, helpend of dienstverlenend

- Interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden

- Humanitaire waarden en begripvol, tactvol en geduldig gedrag

Ondernemende menstype

- Organisatorisch, politieke of economische doelen

- Goede leider en weet anderen te overtuigen

- Houdt niet van wetenschappelijke activiteiten

Ondernemende werkomgeving

- Commercieel, politiek en leidinggevend

- Interpersoonlijke vaardigheden, overtuigend en gezaghebbend

- Doelstellingen zoals succes, macht, populariteit en bekendheid

Conventionele menstype

- Voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden

- Precieze en systematische aanpak, administratieve vaardigheden

- Houdt niet van onduidelijke en ongestructureerde activiteiten

Conventionele werkomgeving

- Handhaven en toepassen van regels en voorschriften

- Stimuleert en beloont administratieve vaardigheden

- Zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit, conformistisch, betrouwbaar en ordelijk gedrag

Persoonlijke RIASEC lettercode: ASEIRC

Holland’s RIASOC-lettercodes

- Similariteit van een persoon/omgevng met elk van de typen uitgedrukt in een lettercode; de 

eerste letter is het type waarmee de grootste similariteit werd vastgesteld, tweede, …

- Persoon: Self-Directed Search (SDS; USA), Beropeskeuze ZelfOnderzoek (BZP; NL)

- Omgeving: 


- Zelfbeoordeling (Position Classification Inventory in USA / Functie Profiel Test in NL): “Hoe 
vaak komt elk van onderstaande activiteiten in uw huidig werk aan bod?”


- Incumbent method: “people make the place”

- Expert method: interbeoordelaarsovereenkomst garandeert betrouwbaarheid

- Combinaties van voorgaande


Voor beroepen: O*NET (www.onetonline.org)

- Gedetailleerde beroepsinformatie voor meer dan 900 jobtitels

- Inclusief RIASEC lettercode

- Gebaseerd op job analyse + expert methode


- Vb. Clinical psychologist: ISA

- Industrial/organizational psychologist: IEA


Voor opleidingen: SIMON (www.vraaghetaansimon.be)

- Studie- en Interesse MONitor

- Zelf-assesment van interessen (>SDS)

- Matching van opleidingen


- Incumbent + expert methode

- Match eerder predicties voor satisfactie dan prestatie
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- Bv. Klinische psy: Sociaal - Artistiek

- Bedrijfspsy: Sociaal - Ondernemend

- Experimentele psy: Intellectueel - Sociaal


RIASOC calculus assumpties en afgeleiden

- Beschrijvingen zijn prototypisch

- P en O gelijken (in meer of mindere mate) op verschillende typen

- RIASOC-typen niet los van elkaar; variërende graad van verwantschap

- Onderlinge verhouding: hexagonaal model

- RIASEC (UK) of RIASOC (NL) - calculus


- Aan elkaar grenzende typen

- Alternerende typen

- Oppositionele typen


- Empirisch te berekenen (vb. correlaties)

Dichtbij correleert sterker

Mensen hun individuele scores kunnen geordend zijn volgens het hexagonale model

Consistentie van de lettercode

- Verwijst naar de ordening van de letters in de code (P/O), waarbij de klemtoon vooral ligt op de 

eerste twee letters in de code

- Een lettercode is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste twee 

letters groter is

- Consistentie in de persoonscode: zegt iets over de stabiliteit van het profiel

- Consistentie in de omgevingscode: zegt iets over de verscheidenheid van de eigenschappen 

waarop de omgeving een beroep (zal) doe(n)(t)

- Doorgaans aangeduid met een cijfer van 1 tot 3 (maximaal consistent)

People make the place, stereotypen zijn toch een beetje waar

Moeilijk om mensen te vinden die tegenovergestelde kenmerken hebben

Bart is minst consistent: O-I

Differentiatie en congruentie

Steunend op de metrische afstand tussen de letters in de code; twee gelijke lettercodes kunnen 
immers verschillende onderliggende ruwe scorepatronen hebben

Jan heeft slechts 1 score die eruit springt, Piet heeft 2 grote interesses -> differentiaties

Volgens de eerste calculatie zijn beiden even consistent (beiden IROSAC); er is echter een grotere 
metrische afstand tussen I en R voor Jan

RIASOC- differentiatie

- Lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd

- Goed gedifferentieerde profielen -met voldoende afstand tussen de typen- geven aan dat de P/

O gekenmerkt wordt door een duidelijk af te leiden interessepatroon 

- Implicaties voor stabiliteit/betrouwbaarheid van de meting en validiteit van keuzen of adviezen


- P: “I know what I want”

- O: “You know what you gonna get”


- Verschillende indexen geconstrueerd

- Verschil tussen de score op de eerste en de laatste letter 

- Lachan (1984): lachen-index


- 

- Waarbij X1, X2 en X4 respectievelijk verwijzen naar de scores op de hoogste, de op één na 

hoogste en de vierde schaal in de lettercombinatie

Matching tussen persoon en omgevingsprofiel -> congruentie

- Centraal in Holland’s theorie is de matching tussen P en O; streven naar een congruentie 

tussen P- en O- profielen

- Sterke invloed op het P-O interactie en matching onderzoek (P-E fit research genaamd in de 

literatuur

- Incongruentie: wanneer de omgeving weinig aandacht heeft voor de karakteristieken die 

personen belangrijk vinden: bv. Primaire letter in het omgevingsprofiel is A, terwijl de primaire 
letter in het persoonsprofiel C is


- Zener-Schnuelle-index meest gebruikt (scores van 0-6, 6 = zeer congruent)

Kijken naar lettercode van omgeving en dan van persoon

Volgorde van letters bekijken (allemaal gelijk = 6)

Ook leren kijken van omgeving naar persoon


D =
X1 −

X2 + X4
2

2
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3. Person-environment fit

Person-Environment fit vormen (Kristof, 1996)

- Subjective en objective fit (moeten expliciet gemeten worden)


- Subjective fit: psychologie, da zal wel voor mij zijn

- Supplementaire en complementaire fit


- Je wil geen 4 exact dezelfde individuen (supplementair) maar mensen die elkaar ook 
aanvullen (complementair)


- Individuele verschillen

- Bv. Toegepast op relaties


- Environment-component verder opgesplitst:

- Person-Organisation fit

- Person-Vocation fit

- Person-Group fit

- Person-Job fit


- Commensurate measurement: fit vergelijken op dezelfde kenmerken/dimensies

Wat als je een leuke job vindt, met leuke mensen maar het is officieel geen psychologenwerk?

Fit is veelkoppig monster

Als je iets graag doet, doe je het dan per sé ook goed?

Nye and colleagues (2012)

- Zijn beroepsinteresses positief gerelateerd aan job prestaties, schoolprestaties en/of volharding 

in een job of academisch programma?

- Niveau interesses

- Mate van congruente tussen interessen en type omgeving


- Meta analyse van 60 primaire studies (42 in beroeps- en 18 in academische context)

- Totale sample = 15.301

- Criteria: task performance, Organizational Citizenship Behavior, Persistence, Counterproductive 

Work Behavior

- Organizational citizenship behavior: je doet ook andere dingen, ook al staat het niet in je 

taakomschrijving (aangeven dat iets kapot is etc. )

- Persistence: belangrijk binnen academische context


Nye and colleagues (2012) - Resultaten

- Interessen en beroepsmatig functioneren


- Baseline estimate interesse-niveau en performance: .20 (dus onafhankelijk van congruentie)

- Baseline estimate congruentie en performance: .36 (!) 


- .36 is vrij veel (grote correlatie) 

- Congruentievorm is goede predictie van interesses


- Over diverse criteria en interesse-instrumenten heen

- Positieve en substantiële correlaties met taakprestatie, OCB en volharding

- Negatieve en kleinere correlatie met contra productief werkgedrag

- Moderatoren (type interesse instrument, study design, …) hadden slechts een beperkt effect 

op de sterkte van de relaties

- Interessen en academisch functioneren (volharding en punten)


- Baseline estimate interesse-niveau en academische prestatie: .23 (dus onafhankelijk van 
congruentie)


- Baseline estimate congruentie en academische prestatie: .32

- Congruentie is positief en substantieel gerelateerd aan zowel volharding als punten

- Over het algemeen ook individuele interessescores, maar wel substantieel lager

- Moderator: type interesse-instrument: Strong Interest Inventory minst predicties


Schneider, Smith, Taylor & Fleenor (1998): ASA -> homogeniteit binnen organisaties (hoe moeten 
we die fit realiseren?)

- Attraction

- Selection

- Attrition 

Werkt volgens een trechter

Voor jobs moet je veel mensen aantrekken zodat je kan selecteren wie je wil

Bij website altijd eens kijken bij “carrière bij …”

Ikea backpacker programma lijkt super cool

Roberts (2006): toevoeging AS(TM)A

- Transformation (zie ook persoonlijkheidstrekken)
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- Manipulation: job crafting (job proactief vorm geven, personaliseren)


4. Alternatieve modellen

Alternatieve modellen zijn minstens even belangrijk 

Itamar Gati (1979, 1991): Hiërarchisch model, gesteund op clusteranalyse, waarbij de zes typen 
gepresenteerd worden in drie clusters: de typen in een cluster correleren sterker dan de typen die 
tot verschillende clusters behoren: is m.a.w. gemakkelijk toetsbaar

Clusters: (R,I), (A,S), (O,C)

Praktijk: correlatie tussen R en I sterker dan de correlatie tussen R en C

Holland’s model heeft 72 orde-predicties

- Correlaties tussen 6 adjacent types (RI, IA, AS, SE, EC, CR) > correlaties tussen 6 alternatie 

types (RA, AE, ER, IS, SC, CI) -> 36 predicties

- Correlaties tussen 6 alternate types > correlaties tussen 3 opposite types -> 18 predicties

- Correlaties tussen de 6 adjecent types > correlaties tussen 3 opposite types -> 18 predicties

Tracey en Rounds (1993): toetsen de orde-predicties op grond van beide modellen

- 27 predicties gemeenschappelijk aan beide modellen

- 45 orde-predicties uniek voor Holland

- 9 orde-predicties uniek voor Gati

+ HollGat model: predicties op grond van Holland + 9 unieke orde predicties van Gati

Holland’s order model yielded the best fit, because:

- It was a statistically adequate representation of the data in almost every case

- It demonstrated superior fit to the HollGat model

- The unique predictions made by Holland fit the data better than the unique predictions made by 

Gati

- The fit of Holland’s model was not found to vary across inventory, 

sex or age

Prediger (1982)

Ipv 6 typen scores op 2 variabelen die assen vormen

Mensen <-> zaken 

En data <-> ideeën 

Rounds en Tracy (1996)


3 modellen (Holland, Gati, Rounds & Tracey) vergeleken over:

- Steekproeven (eindgraad secundair onderwijs; universiteit)

- Geslacht

- Volgens verschillende analysemethoden

Resultaten:

- Locatie van de typen binnen het circumplex nagenoeg gelijk over steekproeven (voor en na 

transitie hoger onderwijs)

- Vrouwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde van het secundair; dit verschil ebt 

later weg

- Sterkste evidentie voor het Holland model


5. Geslachtsverschillen

Grote geslachtsverschillen

Vaststelling: problematische female-male ratios, vooral in STEM (science, technology, 
engineering, mathematics)

- Waar komen deze gesclachtverschillen vandaan en waarom zo persistent?

- Interesse als drijvende kracht achter studiekeuzes, studiesucces en beroepskeuzes

Su, Rounds & Armstrong (2009): meta-analyse

- Technische handleidingen van 47 interessante instrumenten

- N = 503,1888

Interpretatie van verschillen

Significant verschil is niet per sé substantieel/betekenisvol

Cohen (1992): d-effect size

- x<.30: zwak
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- .30<x<.50: matig

- .50<x: groot


6. Stabiliteit en ontwikkeling

Hoe stabiel zijn interesses? Belangrijk voor adviesverlening

Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO):

- Activiteiten (die men wel eens zou willen proberen)

- Beroepen (die men wel eens …)

- Vaardigheden/competenties (waarover men denkt te beschikken)

- Eigenschappen (die men denkt te hebben)

Aan het einde van de opleiding - na 15 jaar beroepsloopbaan

- Hoe stabiel zijn kenmerken van de omgeving?

- Gravitation hypothesis

De Fruyt & Merviele (1994):

- 934 laatstejaarsstudenten

- Persoonlijkheid

- Beroepsinteressen

- Naam en adresgegevens (follow-up)

- 1995: PCI: ook hun eerste beroep/omgeving laten 

beoordelen

Wille & De Fruyt (2009):

- Persoonlijkheid

- Jobmobiliteit + rolveranderingen

- Loopbaansucces

- 2010: T4: RIASEC (persoon en omgeving)

Wille, Tracey, Feys & De Fruyt (2014): A longitudinal and 
multi-method examination of interest-occupation 
congruence within and across time

Occupations in het rood: verandert het sterkst

Flinke kern van je interesses is stabiel, ook al doe je 
misschien iets anders in je job

Mensen werken heel vaak wel in jobs die aansluiten bij 
hun interessepatroon (vooral sociaal)

Low, Yoon, Roberts, Rounds (2005): The Stability of 
Vocational Interests From Early adolescence to Middle 
Adulthood: A Quantitative Review of Longitudinal Studies 


7. Evaluatie

Tinsley (2000): The Congruence Myth

- Principle 5: Fit Indices are Unfit rudimentaire methoden)

- Principle 9: Most Hexagonal Congruence Indices are Invalid

- Principle 7: Hexaginal Congruence and Satisfaction Do Not Correlate Significantly)

- Principle 8: Measures of Holland’s Model Lack Consumerability

- Principle 10: Holland’s Hexagonal Model Lacks Validity

Deel van commentaren van Tinsley is zeker correct 

Holland’s Hexagon Is Alive and Well - Though Somewhat out of Shape, Prediger (2000)

- Approximation of reality

- May be a need for another interest type

Lettercode is populair omdat dat makkelijk in de praktijk te gebruiken is


7. Recente operationalisaties

Assesment in VL/NL

Beroepskeuze ZelfOnderzoek (SDS-BZO): Hogerheijde, Van Amstel, De Fruyt & Mervielde (1995)

Persoonlijke Profiel Test (PPT: Hogerheijde & Van Amstel, 1998) -> LOLA-FUN

Nieuw instrument: LoopbaanInzicht Vragenlijst (Dingemanse, Van Amstel, De Fruyt & Wille, 2007)

LIV -> LOLA-W: lowlands work

LIV: afgestemd op loopbaan

- Een uitstekende verhouding tussen de invultijd en de ‘oogst’ aan gegevens

- Volwassenen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden

- Minder ‘doorzichtig’ en meer selectief dan BZO/PPT
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- In theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland blijven

- Voor de invuller -voor zover mogelijk- inspirerend en leuk om te doen

- Voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium

LIV: concepten en uitgangspunten

- Update itemset

- Nieuwe labels mensentypen: PAKSOC


- Realistisch -> Praktisch

- Realisme wil niet zeggen dat ze een realistisch beeld hebben over hun interesses


- Intellectueel -> Analytisch

- Artistiek -> Kunstzinnig


- Artistiek naar kunstzinnig veranderd (puur voor de afkorting)

- Sociaal -> Sociaal

- Ondernemend -> Ondernemend

- Conventioneel -> Conventioneel


- Verdere differentiatie: 15 facetten (update: 16 facetten)

- Focus: -> werkervaring

- Ipsatief en normatief luik


- Ipsatieve manier van meten: stellingen plaatsen in volgorde van hoe veel het bij je past 
(hoogste score is 4, je kan daar maar 1 item van hebben)


- LOLA heeft dit niet

- Additionele indicatoren:


- Realiteitsindicator

- Veranderingsindicator


LIV: facetten of componenten

- Doel: verfijning

- Ontstaan uit adviespraktijk ZBTP

- In overeenstemming met originele Holland theorie

- Bv. Een cliënt die graag met de handen werkt en fysiek bezig is, maar niets met techniek heeft 
Praktisch - componenten

1. Handarbeid

2. Buiten/outdoor

3. Techniek 

Analytisch - componenten

4. Natuurwetenschappen

5. Theorie

Kunstzinnig - componenten

6. Creativiteit

7. Kunst


Sociaal - componenten

8. Zorg

9. Onderwijs

Ondernemend - componenten

10. Leiderschap

11. Organiseren

12. Scoren

13. Status en macht

Conventioneel - componenten

14. Structuur 

15. Zakelijkheid 

Binnen sociale jobs is er ook grote variabiliteit

zakelijkheid: financieel goed

LIV: update 2016 + 1 component

Binnen het domein van de Analytische interessen: IT (?)

LIV: nieuwe doelgroep

-> werkervaring

- Nieuwe tewerkstelling na herstructurering

- Outplacement

- (lange) werkloosheid

- Vastgelopen; midlire-achtige problemen

- Langer moeten werken dan voorzien

- Zwart gat na pensioen

- Personen met veel potentie >< starre werkomgeving

- Uitzondering: bij schoolverlaters, hoger opleidingsniveau (vertaalslag)

Ipastief: PAKSOC binnen de persoon:

- 14 opgaven (2x7 sets)

- Geef aan in hoeverre volgende stellingen (set: 6 items) bij u passen: HO-O-N-

E-HE

- Ordenen 6 items (per type): 5-3-1 hiërarchie

Normatief: PAKSOC tussen personen:

- 100 items, 5-puntenschaal: HO-O-N-E-HE
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- Stanine-verdeling

LIV: interesse versus competentie

- Wat willen mensen >< wat zeggen mensen te kunnen

- PPT: activiteiten & beroepen >< vaardigheden en eigenschappen

- 2 met elkaar confronteren


- Per type

- Over verschillende typen


- Uitgewerkt binnen het ipsatieve luik LIV

- 7 opgaven: interessen

- 7 opgaven: competenties


- Uitgedrukt in een radargrafiek

LIV: indicatoren

Realiteitsindicator (RI): vrijblijvende interesse >< gedreven affiniteit

“Een intense en actieve vorm van belangstelling, die aantoonbaar is door daden en die overeind 
blijft wanneer de negatieve aspecten worden benoemd”

- Selectie van 27 items

- Hoe: ‘Ik houd van tuinieren’ (item 45; interesse)


- RI: ik besteed veel tijd aan mijn tuin

- RI: ik zou graag met drie willen werken, inclusief taken zoals het opruimen van hun 

uitwerpselen

Veranderindicator (VI):

- Selectie van 15 items

- Vb. ‘Ik zou graag meer in de buitenlucht werken’

- Hoge score: indicatief voor ‘loopbaanonrust’

Take-away:

- Interessen: RIASOC/PAKSOC

- Vrij robuust model

- Zowel voor de persoon als de omgeving

- Congruentie en fit: beperkte relaties met criteria

- Substantiële geslachtsverschillen, behoorlijke stabiliteit

- Goeie tools in NL-taalgebied


Hoofdstuk 2: Persoonlijkheid

1. Definitie van een persoonlijkheidstrek

Niet geslachtsverschillen maar persoonlijkheid

Naast trekbenadering ook andere invullingen van persoonlijkheid

Veel verschillende invullingen van persoonlijkheid

Allport (1930): nomethetisch vs idiografisch onderzoek

- Nomothetisch onderzoek: onderzoek naar de aard en natuur van verschillen tussen personen, 

waarbij men personen beschrijft steunend op een gemeenschappelijke set van trekken/
dimensies


- Idiografisch: onderzoek waarbij het individu zelf centraal staat, eerder dan de verschillen tussen 
personen, kijken naar uniciteit van persoon


-> conceptueel te scheiden; in de praktijk zijn beide aanpakken doorgaans geïntegreerd

Drie analyseniveau’s:

- Menselijke natuur: wat is gemeenschappelijke aan de soort?


- Hogan’s: getting along, getting ahead, and making sense

- Gosling (2001): uitbreiden naar bv. Dieren (zie verder)


- Individuele en groepsverschillen (nomothetisch): bv.

- Mannen/vrouwen

- Culturen en subculturen

- Verschillen tussen individuen


- Uniciteit (idiografisch)

Getting along & getting ahead: altijd zichtbaar

Hoe beschrijven/typeren we onself/iemand anders?

- “Iemand heeft persoonlijkheid”

- Lekenopvatting over persoonlijkheid


- Beschrijvend (N adjectieven = 20 000)

- Verklarend


Adjectieven ook academisch gebruikt


Differentiële psychologie 12



- Bedachtzaam: interne kwaliteit van het denken

- Ambitieus: intensiteit om doel te bereiken

- Manipulatief: wijze om tot je doel te raken

- Charmant: verwijst naar sociaal effect

- Informeel: interpersoonlijk gedrag

Persoonlijkheid: het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar uniek maken 
vergeleken met andere personen

Allport (1937) en Brody & Erlichman (1998) hebben ook elk persoonlijkheid gedefinieerd

Larsen & Buss (2005): personality is …

- The set of psychological traits -> taxonomie

- And mechanisms -> procesmatig (input-verwerking-output)

- Within the individual

- That are organized and relatively enduring -> intern, zorgt voor coherentie, identiteit

- And that influence -> basic tendencies

- His or her interactions with

- And adaptations to -> (mal)adaptieve doelgerichte aanpassing

- The environment -> fysieke, sociale en intrapsychische

Persoonlijkheid moet adaptief zijn

Trekken: relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag consistent maken over situaties, en 
verschillend van het gedrag van anderen in vergelijkbare situaties

- Stabiel: over tijd

- Intern: afleidbaar uit gedrag

- Consistent: over vergelijkbare situaties

- Individueel verschillend

- Basic tendencies: causale entiteiten


- Puur beschrijvend: vb. Act-frequency approach

- Causaal/genotypisch 


Kritieken op het trekbegrip:

- Situatie is determinerend


- Reliable situational influence requires an enduring capacity to be influenced

- Individuals respond differently to the same situation

- Having a trait means reacting consistently to the same situation, not different situations

- Having a trait does not mean your reactions are absolutely consistent

- Behavioral inconsistency does not rule out inner consistency: we passen ons aan aan de 

situatie, dat verandert de persoonlijkheid niet

- Geringe predictieve validiteit  (.30 barrier)

Zwakke vs sterke situatie 

Sterke situatie laat niet veel ruimte voor persoonlijkheid -> maar toch kunnen mensen nog heel 
verschillend reageren

Sommigen vinden dat enkel situatie belangrijk is maar dat is geen waar, je hebt altijd beide nodig

Als de situatie het vraagt kunnen meeste mensen hun gedrag modereren 

Personen in kinderboeken hebben 1 persoonlijkheidstrek 

Vier benaderingen van persoonlijkheid -> theorieën

- Psychodynamisch/psycho-analytische benadering: onbewuste conflicten en processen

- Cognitieve benadering: cognities en gedachten

- Humanistische benadering: maturatieprocessen en zelf-actualiserend potentieel 

- Trait approach: relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (=trekken), vroeg observeerbaar 

en als latente kernen aanwezig tijdens de gehele ontwikkeling

Hoe verschillen tussen personen beschrijven en conceptualiseren?

- Hoe trekken conceptualiseren?

- Hoe de meest belangrijke identificeren?

- Hoe een trekken-taxonomie ontwikkelen?

Hoe wordt ons dagelijks functioneren beïnvloed en hoe verklaren we de dynamiek van 
persoonlijkheid

Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid tijdens de levensloop (adaptieve en maladaptieve aspecten)?


2. Persoonlijkheidstaxonomieën

Taxonomie van individuele verschillen:

- Verschijnselen ordenen door te groeperen in equivalente klassen

- Methoden om het domein van verschillen af te bakenen
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- Lexicale benadering

- Statistische benadering

- Theoretische benadering


Lexicale benadering:

- Observatie: enorm aantal verschillende trekken 


- Frequentie van ‘synonieme’ trekken

- Verschillende woordcategorie 


- Nood aan taxonomie 

- Lexicale hypothese is poepsimpel:  In een cultuur meer nuance vereist (voor specifieke 

verschillen in dagelijkse transacties) -> meer woordenschat (Goldberg, 1993)

Statistische benadering:

- Wetenschap: samenvatten van empirische relaties tussen variabelen -> reductie

- Studie van relaties tussen variabelen, over subjecten, onder specifieke condities

- Experimentele versus correlationele aanpak

- Factoranalyse: objectief: samenvatten van de relaties tussen variabelen op een accurate en 

economische wijze met het oog op een adequate conceptualisatie

Theoretische benadering: persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid uit theorie bv.

- Frustratie-agressie theorie

- Coping theorieën


- Emotioneel

- Defensief

- Rationeel

- Probleemoplossend

- …


Big Five - Vijf-Factorenmodel (VFM; FFM)

- Observatie: zeer veel verschillende trekken

- Taxonomie nodig

- Lexicale hypothese

Analyse vertrekken van persoonsbeschrijvende objectieven opgenomen in woordenboeken 
(Baumgarten, 1933)

- Is van … aard

- Is … van karakter

Big Five

- Extraversie: hartelijk, energiek, sociaal, dominant versus teruggetrokken en onderdanig

- Altruïsme/agreeableness: vertrouwen, oprechtheid en medeleven versus agressiviteit en 

egocentrisme

- Consiëntieusheid: doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en zelfdiscipline

- Emotionele stabiliteit/neuroticisme: zelfvertrouwen en stressbestendigheid versus neuroticisme, 

twijfelen aan zichzelf en algemene gevoelens van angst

- Intellect/Openheid: ontwikkeld, geïnteresseerd tegenover praktisch en weinig intellectualistisch 

en gecultiveerd

-> big five als basisdimensies (geen types) van persoonlijkheid

Elke test heeft impreciesie en meetfouten 

Eysenck’s PEN model

- Extraversie, Neuroticisme, Psychotcisme

- Hiërarchisch: super traits, narrow traits, habitual acts, specific acts

- Biologische basis


- Psychofysiologische onderbouw

- Genetische grondslag


Mensen die laag schoren psychoticisme zijn niet 
per sé minder gevaarlijk, want die schieten in 
paniek

In linkerhelft van aud 2 is Eysinck nog komen 
college geven 

Als consiengiousness belangrijk is in je cultuur, 
heb je er meer termen voor

Wiggins interpersoonlijk circumflex

- Interpersonel events are dyadic interactions 

that have relatively clear-cut social (status) 
and emotional (love) consequences for both 
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participants

- Love and status (getting along and getting ahead)

- Relaties tussen trekken binnen het circumflex: adjacency (gecorreleerd), bipolarity (negatief 

gecorreleerd), orthogonality (niet gecorreleerd)

3 types van relaties tussen trekken binnen het circumplex:

- Adjacency (nabijheid)

- Bipolarity (bipolariteit)

- Orthogonality 


3. Historiek en operanionalisaties van de Big Five

Historiek van de lexicale benadering:

- Baumgarten (1933)

- Allport & Baumgarten (1936)

- Cattell: reductie van trekken door systematische studie van de taal; trait sphere

- Fiske (1949):


- Uitbreiding naar peer en clinician beoordelingen

- AC-achtige proeven


- Tupes & Christal (1961, 1992): US Air Force

- Recurrent personality factors based on trait ratings

- Surgency, Agreeableness, Dependability (orderliness, responsibility, conscientiousness, 

perserverance, …), Emotional Stability and Culture

- Norman (1967) en Goldberg (1993): opschonen, nieuwe analyses, marker schalen

Recente lexicale studies: cross-culturele replicatie

- Duits onderzoek van Ostendorf & Angleitner als inspiratiebron en voorbeeld

- Engels, Duits, Nederlands, Tsjechisch, Pools, Russisch, Italiaans, Spaans, Hebreeuws, 

Hongaars, Turks, Koreaans en Filipijns: variatie over

- Itembron

- Beschikbare data/samples

- Methode

- Gerepliceerde factoren


Kritieken op de lexicale hypothese

- Adjectieven versus andere woordcategorieën/descriptoren: is inmiddels uitgebreid: zelfstandige 

naamwoorden, werkwoorden, …

- Passieve versus actieve taal

- Natuurlijke taal te vaag en onwetenschappelijk

- Descriptieve versus evaluatieve betekenis

- A-specifiek voor doelgroepen

- Cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken?

- 4, 5, 5+1 (HEXACO, zie verder)

Persoonlijkheidsvragenlijsten

- Wat als we het terrein van individuele verschillen aflijnen door alle items uit bestaande 

persoonlijkheidsvragenlijsten samen te factoranalyseren?

- Op zoek naar recurrente factoren in ander persoonlijkheidsvragenlijsten zoals bv. PRF, CPI, 

GZTS, MBTI, BDHI, IASR, SDS, STPI, MMPI, SSS, …

- Additionele evidentie voor de validiteit van de 5

- Standpunt van de expert staat hier voorop >< leek als informatiebron

- Zelf- en ander beoordelingen

NEO-Personality Inventory-revised (NEO-PI-r)

- Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA)

- 1985, Costa & McCrae: NEO-model (3x6)

- Problemen:


- Schalen met hetzelfde label correleren laag

- Schalen met verschillend label correleren dikwijls sterk

- Klinische achtergrond

- Grote overlap tussen vragenlijsten

- Slechte psychometrische kwaliteiten


- 1989, Costa & McCrae: NEO-PI (3x6; 2); FFI

- 1992, Costa & McCrae: NEO-PI-R (5x6); FFI

Neuroticisme - Extraversie - Openheid voor ervaringen - Altruïsme - Consciëntieusheid 

Derde insteek: vrije beschrijvingen
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- Kohnstamm, Halverson, Mervielde & Havill

- België, China, Nederland, Griekenland, Polen, USA, Duitsland

- Focus op ontwikkeling en kinderen 

- Actieve persoonsbeschrijvende woordenschat

- Geclassificeerd in persoonsbeschrijving lexicon

- Itempool hieruit geconstrueerd: 5 factorenstructuur

- HiPIC (Mervielde & De Fruyt, 1996, 1999)

Persoonbescgrijvend lexicon: Big Five + belangrijke constructen uit de ontwikkelings- en 
temperamentsliteratuur

1. Extraversion

2. Agreeableness

3. Conscientiousness

4. Emotional stability/neuroticism

5. Openness

6. Independence 

7. Mature for age

8. Illness/health/handicaps

9. Rhytmicity 

10. Gender appropriate behavior

11. School performance

12. Desire to be cuddled, contact comfort

13. Relations with siblings and parents


4. Generaliseerbaarheid van Big Five/FFM structuur

Zijn de Big Five realiseerbaar als taxonomische structuur?

- Repliceerbaar over wat?


- Leeftijden?

- Culturen? 


- Verschillend van

- Gemiddelde scores

- Belang dat wordt gehecht aan de factoren (zie ook het hoofdstuk omtrent culturele 

verschillen)

Als je alles samenneemt en daar factoranalyse op draait, dan kom je opnieuw tot hetzelfde model

Meest cruciale: correspondentie om predicties te kunnen maken 

Ashton, Lee, Son (2000): een soort zesde factor in een aantal studies van adjectieven, “honesty”

- Honesty -humility

- Emotionality

- eXtraversion

- Agreeableness versus anger

- Conscientiousness

- Openness to experience

Theoretisch raamwerk voor HEXACO-model: evolutionair geïnspireerd

Theory of the HEXACO Model of Personality Structure

- Reciprocal and kin altruism


- Honesty-humility: reciprocal altruism in terms of fairness

- Agreeableness: reciprocal altruism in terms of tolerance/understanding of others

- Emotionality: important for kin altruism 


- Extraversion, Conscientiousness and Openness: three dimensions of engagement and 
Behavior, with impact on:

- Social relations

- Work

- Learning 


- Gains and losses as part of the theoretical interpretations of the HEXACO factors

- Altijd een normaalverdeling, de variabiliteit brengt altijd winsten maar ook verliezen mee

- Bv. Openness to experience: material and social gains, high energy and time costs


Kritiek op HEXACO:

- Waarom precies honesty - humility als extra factor?

- Sterke correlatie tussen honesty en agreeableness (dus geen extra factor, maar een onderdeel 

van agreeableness) 

- Alternatieven (Paunonen & Jackson, 2000)
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- Meer of minder samengevat: 5 factoren of meer, afhankelijk van je doel

- Met 5 factoren heb je al heel wat (niet zo reductionistisch als het lijkt)


- De Raad et al. (2010): slechts 3 realiseerbaar (nieuwe analysemethoden)

- Beperkingen van de lexicale hypothese

- 1 - factormodellen: sociaal wenselijke eigenschap

- Actueel:


- Oproep om het abstractieniveau in rekening te brengen waarop je uitspraken wil doen

- Bandwith-fidelity dilemma: naar grote constructen of meer fijnmazige constructen 

onderzoeken? Een setting laat meer toe om de ene dimensie te onderzoeken dan een andere

6e factor van persoonlijkheid?

Paunen and Jackson suggest there is evidence for 10 possible dimensions that might lie outside 
the Big Five

- Religious, devout, reverent

- Sly, deceptive, manipulative

- Honesty, ethical moral

- Sexy, sensual, erotic

- Thrifty, frugal, miserly

- Conservative, traditional, down to earth

- Masculine - feminine

- Egotistical, conceited, snobbish

- Humour, witty, amusing

- Risk taking and thrill seeking

Fysiek (aantrekking en afstoting) zijn heel belangrijk bij 1e indrukken

Bovenop big 5 nog heel veel andere factoren

2 factoren: stability (low neuroticism, high conscientiousness, high agreeableness) en plasticity 
(high extraversion, high openness)


5. Persoonlijkheidstrekken bij niet-humane wezens

Gosling et al. (2003) A dog’s got personality: bestaan er verschillen in de persoonlijkheid van 
dieren? En vooral, zijn deze betrouwbaar en accuraat te meten? -> mensen = maatstaf

Geen particulier gedrag, maar clusters van gedragingen 

- Vergelijkingspunt: accuraatheid van persoonlijkheidsbeschrijving bij mensen


- Interne consistentie (over items en observaties)

- Consensus (over beoordelaars)

- Correspondentie: predictieve validiteit


- Comparatief standpunt:

- Beoordelingen door baasjes (zelf - hond)

- Beoordelingen door peers (baasje - hond)

- Beoordeling door 3 observatoren (assessment oefeningen)

- Beoordeling door observatoren van foto’s


-> vezgelijken van beoordelaars (baasjes projecteren vaak)

3 criteria:

1. Interne consistentie: weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep items een bepaald construct/

trek meten

2. Consensus: overeenkomst tussen onafhankelijke beoordelaars

3. Correspondentie: perfectieve validiteit, hoe goed kunnen PH beoordelingen iets anders gaan 

voorspellen? (studie 2)

Dieren ook in bepaalde situaties brengen om hun gedrag te kunnen vergelijken 

Hoe dieren beoordeelt worden hangt ook af van hun ras, belangrijk dar “er een gemiddelde van 
dat ras is zodat ze die waarden statistisch kunnen wegwerken

Persoonlijkheidsdimensies voor honden: BFI lichtjes aangepast

- Extraversie -> energie

- Altruisme -> affectie

- Neuroticisme -> emotionele reactiviteit

- Openheid/intellect -> intelligentie 

Geen equivalent voor C bij dieren

Consciëntieusgedrag vergt vrij veel frontale sturing, dit is minder ontwikkeld bij dieren.

Additionele punten:

- Comprehensieve set van trekken: discriminate validiteit!


- Positieve/indruk op één aspect mag niet uitspreiden -> meerdere items
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- Verschillende items voor een dimensie! (slechts 1 item is heel onbetrouwbaar)

- Alle aspecten van accuraatheid onderzoeken

- Comparatief design (honden><mensen)

- Studie van individuen ipv de groep/breed

Interne consistentie: minstens even goed (rond de .80 of hoger)

Consensus: idem Mensen =.55 >< Honden =.62

-> ook na wegpartialiseren van andere dimensies

Assistent Centre taakjes:

- Vertrouwd raken met anderen

- Loopje

- Knuffel uitlokken

- Gehoorzamen

- Sociale angst/stress

- Problemen oplossen

- Observatoren gebruiken een scoringformulier voor het beoordelen van gedragsindicatoren voor 

de vier factoren

Studie 1: interne consistentie & consensus

Over hond:

- PH ratings door baasje

- PH ratings door peer

Over baasje:

- Zelfbeoordelingen

- Peer beoordelingen

-> mogelijkheid om interne consistentie en consensus te vergelijken via peer

Zelfs na controle voor leeftijd en geslacht van hond, bleef consensus tussen beoordelaars 
overeind (netto-consensus)!

Vaak samenhang tussen onze examens ook (door studiemethode etc.)

Studie 2: predictieve validiteit

Hond doet verschillende proefjes (zoals strange situation test in ontwikkelingspsychologie) 

Bv. Wisselen van honden en baasjes zorgt voor stress bij honden -> hoe gaan zij hiermee om?

- Vertrouwd raken

- Energie

- Affectie

- Gehoorzaamheid

- Sociale angst/stress

- Probleemoplossend gedrag

-> 3 externe onafhankelijke beoordelaars

Hoe goed kunnen we dit gedrag voorspellen via persoonlijkheid?

Samenvatting resultaten

- Interne consistentie: vergelijkbaar met mensen


- Honden: M =.83 (eigenaar); M =.82 (peer)

- Mensen: M =.82 (eigenaar); M =.85 (peer)


- Consenus: vergelijkbaar met mensen (a)

- Honden: M =.62

- Mensen: M =.55


- Predictieve validiteit: vergelijkbaar met mensen (a) (b)

- Honden: M =.27

- Mensen: M =.22


(a) Ook na wegpartialiseren van leeftijds- en geslachtseffecten, en van andere PH dimensies!

(b) Ook na uitpartialisering ras-stereotype bias

A dog’s got personality - sterktes design

- Comparatief design (honden tegenover mensen)

- Comprehensieve set van trekken; discriminante validiteit! (C ontbreekt)

- Verschillende items voor een dimensie -> validiteit stijgt

- Meerdere criteria

- Controle voor ras-stereotypen

- Studie van verschillen tussen individuen ipv tussen groep/ras -> kijken naar variabiliteit binnen 

en niet tussen soort

Implicaties:

- Meer van dit soort onderzoek nodig: uitbreiden naar andere species
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- Andere criteria (bv. actometer; nu nog steeds beoordelingen, zoals stappenteller bij ons)

Toepassingen: 

- Uitbreiding twin onderzoek: ontwikkeling van klonen, onderzoeken in systematisch gevarieerde 

omstandigheden

- Persoonlijkheidsverandering 

Nieuw onderzoek (De Fruyt & De Bolle)

- Interactie tussen humaan en niet-humaan wezen en de predictie van een criterium


- Prestaties van een team in een wedstrijd (tijd-strafpunten)

- Prestaties op specifieke proeven (heel veel verschillende proeven mogelijk)


- Interactie tussen ‘opvoedingsstijl’ en Ph van de hond en de predictie van aanpassing

- Cfr. Onderzoek van Van Leeuwen et al (2006) bij kinderen: persoonlijkheid van kinderen, 

opvoedingsstijl van de ouders, en psychopathologie

- Cfr. Onderzoek van De Clercq et al. (2008)


- Stabiliteit van Ph-eigenschappen van niet-humane wezens


6. Interface persoonlijkheid en interessen

John Holland: “Interest inventories are personality inventories”

- Validiteit van deze claim?


- RIASEC versus Big Five: correlationeel

- Predictieve validiteit: Big Five als predictor variabelen van interessen


- R^2=.11 (realistic) - .47 (enterprising)

-> Gedeeltelijke overlap, maar niet inwisselbaar

- Hoe kunnen beide domeinen elkaar aanvullen?

- Hoe beide terreinen van individuele verschillen gebruiken in een adviessituatie?


- Beide terreinen verschillen ook in de manier waarop ze worden gemeten

- Interpretatieverschillen


- Interessen: exploratief, persoon kan dit zelf doen

- Mensen zijn ook minder beledigd bij het bespreken van interesses, bv. Wanneer ze 

laag scoren op agreeableness (iedereen denkt van zichzelf dat ze boven gemiddeld 
scoren)


- Persoonlijkheid: meer duiding nodig

Openness correleert met artistiek (0,39) maar zelfs dat is niet zo’n sterke correlatie

Interessen (RIASEC): -> Wat?

- Voorspeller van wat iemand gaat doen en satisfactie (De Fruyt & Mervielde, 1997, 2000)

- Slechte voorspeller van prestatie (Schmidt & Hunter, 1998)

Persoonlijkheid (Big Five): -> Hoe?

- Beperkte voorspeller van wat iemand gaat doen (Woods & Hampson, 2010)

- Betere voorspeller van prestatie


7. Kritische evaluatie

Veel kritieken -> fantastisch: het brengt iets teweeg

Trekken (VFM) kritisch geëvalueerd

15 jaar geleden: Pervin (1994) & Block (1995)

- Beschrijven of verklaren?

- Rol van de situatie

- Predicatieve validiteit is beperkt (maar is voor veel variabelen binnen de psychologie zo, 

persoonlijkheid is daar geen uitzondering op)

- Andere factoren?

- Bandwidth-fidelity

Antwoorden vandaag:

- Beschrijven én verklaren

- Trait-activation paradigma

- Nog steeds gecontesteerd

- Cfr. HEXACO, maar …

- Hangt af van de toepassing

Take away

- Trek én situatie

- Big Five: vrij robuust; cross-cultureel realiseerbaar

- Lexicale hypothese kent beperkingen

- onderzoek/praktijk: bepaal het vereiste abstractieniveau
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- Trekken hebben ‘real life’ gevolgen

- Persoonlijkheidstrekken: ook bij niet-humane wezens

- Degelijke NL-talige VFM maten voor handen


- Algemeen: NEO-PI-R

- Kinderen: HiPIC


Hoofdstuk 3: Intelligentie

1. Intelligentie: conceptualisaties en definitie 

Compleet onrealistisch om kennis omtrent intelligentie te proberen duwen in 2-3 uur les

Belangrijke en interessante variabele

Omschrijving: iemand’s capaciteit om problemen op te lossen (van heel diverse aard)

Belang is dubbel

- Maatschappelijk: predictie van criteria

- Persoonlijk:


- Correlatie intelligentiescores van partners (een van grootste correlaties tussen partners)

- Spontaan onderkennen van verschillen in intelligentie (intuïtief zoeken we naar indicatoren)

- Accurate inschatting (Borkenau & Liebler, 1993; correlatie van .38 tussen geschatte en 

gemeten intelligentie) -> intelligente mensen trekken elkaar ook aan (bij eerste indruk 
schatten we ook IQ in)


Maatschappelijk debat: hernieuwde belangstelling

- Debat in de psychologie en de pedagogiek (cfr. Discussie ingangsexamen universiteit)


- Als we een toelatingsproef opstellen: wat zetten we daar in?

- Rinderman (2007): verschillen in intelligentie gecorreleerd met verschillen in studieprestatietests 

over landen

Research into implicit theories of intelligence (USA):

- Lay-persons’ implicit theories of intelligence

	 = wat betekent ‘intelligentie’ voor leken?

	 Sternberg, Conway, Ketron & Bernstein (1981)


- Practical problem solving

- Verbal ability

- Social competence 


	 Sternberg, 1985: +

- Practical problem solving

- Verbal ability

- Intellectual balance and integration (intellectuele aspecten correleren vaak, dus niet goed zijn 

in 1 iets, maar in veel zaken en die kunnen integreren)

- Goal orientation and attainment (conscientiousness)

- Contextual intelligence

- Fluid thought


- Lay-persons’ implicit theories of intelligence across cultures

	 Impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur: 


- A general cognitive factor of intelligence (Westers: snelheid van denken)

- Ook bij mondelinge examens, prof wil niet lang wachten 

- De ene cultuur apprecieert de ene vorm van intelligente meer, een andere cultuur verkiest 

een andere

- Inter-personal intelligence (harmonisch leven met anderen)

- Intra-personal intelligence (zelfkennis en observatie)

- Intellectual self-assertion (zelf-appreciatie)


- In Aziatische culturen belangrijk om bescheiden te zijn

- Intellectual self-effacement (bescheidenheid en eerlijkheid)


- Implicit theories of intelligence across the lifespan

- Do people perceive intelligence differently for different stages of the life span?

- Do individuals perceive intelligent behavior differently at different ages?


Impliciete theorieën:

- Cross-culturele gelijkenissen en verschillen

- Convergeren meer naar elkaar

- Inhoud gelijk, klemtoon verschillend

- Ook verschillen binnen de cultuur:


- Tussen groepen (bv. Subgroepen)

- Over de life-span (jongeren versus ouderen)
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- Sternberg (1985): naargelang de bron (proffen kunstwetenschappen, management, filosofie en 
fysica gevraagd naar de eigenschappen van een intelligent persoon volgend hen)

- Arts

- Business: algemeen logisch denken

- Philosophy

- Physics: wiskundig denken


	 -> elk een ander idee van wat intelligent is, andere klemtonen

Intelligentie volgens Thorndike: “the power of good responses from the viewpoint of truth or facts”

-> verschil tussen academische en professionele opleiding: opinies leren staven met empirische 
data

Terman: “the ability to carry on abstract thinking” (in veel leken theorieën ging het over praktisch 
problemen oplossen)

Thurstone: “the capacity to inhibit an instinctive adjustment, the capacity to redefine the inhibited 
instinctive adjustment in the light of imaginably experienced trial and error and the capacity to 
realize the modified instinctive adjustment in overt behavior to the advantage of the individual as a 
social animal” 

-> intelligentie gezien als iets wat initiële respons tegen houdt en mentale trial en error uitvoert

Meting van intelligentie

- Assesment?


- Inschakelen van beoordelaars (cfr. Persoonlijkheid)

- Typical performance: hoe gedraag je je doorgaans (je gebruikt meestal niet je maximale 

capaciteit van intelligentie)

- Maximal performance: problemen aanbieden in stijgende moeilijkheidsgraad


- Wanneer ze 3 à 4 keer falen, overgaan naar een andere test

- Meten met een gestandaardiseerde test


- Wat moet zo’n test allemaal omvatten (subtaken) om dit probleemoplossend vermogen te 
testen?


- ‘Indifference of the indicator principe’ (Spearman!! 1904): verschillende proeven houden 
onderling sterk met elkaar verband; aggregeren over subtests -> alle subtesten hebben sterke 
correlaties, soms mislukt eens een proefje en dan is dat minder erg, want andere testen tonen 
of dit aan intelligentie of een eenmalige fout ligt


- Gemeenschappelijke component: Spearman’s G (general intelligence)

Zelf- en peerbeoordelingen van intelligentie

- Proxies van gemeten IQ? -> Neen, moet altijd getest worden

- Onderschatting of overschatting?


- Mannen overschatten hun eigen spatiale capaciteiten

- Sexeverschillen frequent gerapporteerd:


- Mannen schatten zichzelf hoger op numeriek-ruimtelijke capaciteiten

- Niet altijd cross-cultureel repliceerbaar

- Niet teruggevonden bij IQ-schattingen van bv. Ouders


- Tests: geenszins vervangbaar


2. Intelligentie modellen en theorieën

Historiek van het intelligentie-onderzoek

- Hereditary Genius (Galton!! 1869):


- Mensen verschillen in intelligentie

- Erfelijk overdraagbaar

- Argumenteerde voor directe metingen, geen indrukken of beoordelingen

- Sterk sensorisch georiënteerd


- Binet: Binet-Simon scale (1904-1905; 1911):

- Kinderen identificeren voor special education

- Set subsets: stijgende moeilijkheidsgraad, start redelijk makkelijk, na x aantal fouten 

overgaan naar een volgende test

- Ontwikkelingsniveau’s gedefinieerd (notie van mentale leeftijd): welk niveau moet zijn bereikt 

op een bepaalde leeftijd -> je kunt voor of achter lopen

- Terman (US): gebruikte Stanford-Binet test


- Gebruikte de Franse test

- Grotere en meer representatieve steekproeven: ‘standardised testing’ (om te kunnen 

vergelijken)

- Stern (1912): intelligentie-quotiënt
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- Mentale leeftijd varieert tav chronologische leeftijd

- (Mentale leeftijd/chronologische leeftijd) x100


- Yerkes:

- WOI: nood aan tests die in groep worden afgenomen

- Army Alpha (voor geletterden) en Beta (voor ongeletterden) tests; getimed


General Intelligence ‘g’: Theory and measurement

- Spearman (1904-1927): “positive manifold”: ‘g’ (vergelijkbaar met Big five)


- General ability: na factoranalyse

- Specific abilities


‘g’ is een algemene intelligentie die sterk correleert met andere soorten intelligentie -> er moeten 
minder tests gedaan worden als we berekenen hoe ze correleren met ‘g’ = data-reductie

- Measuring ‘g’. Wechsler scales en Raven’s matrices


- Voorgaande tests: gemaakt voor kinderen of specifieke populaties (leger)

- The Wechsler tests


- Arithmic (verbal)

- Block design (performance)

- Comprehension (verbal)

- Digit span (verbal)

- Digit symbol (performance)

- Information (verbal)

- Object assembly (performance)

- Picture arrangement (performance)

- Picture completion (performance)

- Similarities (verbal)

- Vocabulary (verbal)


- The Raven’s progressive matrices (heel veel gebruikt)

bv. Twee verschillende testen voor g, de ene heeft 3 
componenten, de andere 4, maar samengenomen correleren 
de g van de twee testen heel erg sterk

Correlaties van alle soorten intelligentie is redelijk sterk

-> 1 score kan ruim de helft van 11 componenten verklaren

Wechsler Adult Intelligence Scale - Wechsler Intelligence Scale for Children (1995)

- WAIS: 16-75; WISC: 5-16

- Verschillende subtests

- Sample items (ondertussen heel wat revisies)

- Voor een brede leeftijdsrange geconstrueerd

- Deviatie IQ (actual score/expected score)x100:


- De verwachte score bepalen (voor verschillende leeftijden)

- De variabiliteit in scores in de populatie gestandaardiseerd weergeven: gemiddelde van 100


WAIS - subtests

- Information: algemene kennis

- Digit span: cijferreeksen (2 richtingen)

- Vocabulary: betekenis van woorden

- Arithmetic: rekenoefeningen

- Comprehension: betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten

- Similarities: gelijkenissen tussen elementen

- Picture completion: ontbrekende delen aanwijzen in tekening

- Picture arrangement: ordenen van platen

- Block design: patronen nabouwen met blokken

- Object assembly: puzzels maken

- Digit symbol: code plaatsen volgens een regel

Via normaaltests worden ook labels gegeven (+/- x aantal standaardafwijkingen)

Raven’s Progressive Matrices (1938):

- Spearman ‘g’ as an abstract ability (relaties ontdekken en afleiden)

- Vrij van taal (veel testen zijn heel moeilijk als je de taal niet volledig begrijpt, maar dit is niet vrij 

van culturele invloeden, andere culturen hechten een verschillende waarde aan bepaalde skills)

- Sample items 

- Vanaf 6 jaar

- 60 items

- Net zoals de WAIS uitgedrukt in een deviation IQ
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- Jensen (1998)

Multifactoriele modellen

- Thurstone: ‘g’ results from seven primary mental abilities (in tegenstelling tot Spearman: ‘g’’ 

underlies)

- Associative memory

- Number

- Perceptual speed

- Reasoning

- Space (spatial visualisations)

- Verbal comprehension

- Word fluency


- Cattel: ‘g’ omvat 2 gerelateerde maar onderscheiden componenten

- Fluid: Gf -> helpt kijken naar verschillende prikkels

- Crystallised: Gc -> kennis


- Guilford: Structure of Intellect theory

- Ging niet akkoord met de ‘g’ conceptualisaties

- 120/150 onafhankelijke abilities: operations, contents, products

- Operations: Evaluation, Convergent Production, Divergent Production, Memory, Cognition

- Contents: Visual, Auditory, Symbolic, Semantic, Behavioral

- Products: Units, Classes, Relations, Systems, Transformation, Implication


The hierarchical approach:

- Vernon


- General factor

- Major group factors

- Minor group factors

- Specific factors


- Caroll’s three stratum theory

- Top: ‘G’

- Midden niveau: acht specifieke factoren


- Gf: ‘fluid mental ability’

- Gc: ‘crystallised intelligence’

- General memory & learning

- Broad visual perception

- Broad auditory perception

- Broad retrieval ability

- Broad cognitive speediness

- Processing speed


- Onderaan: specific factors

- Horn

Three-stratum Model of Human Cognitive Abilities

Stratum I: specific intelligences

Stratum II: 

- Fluid intelligence abbreviated to Gf

- Crystallised intelligence abbreviated to Gc

- General memory and learning abbreviated to Gy

- Broad visual perception abbreviated to Gv

- Broad auditory perception abbreviated to Gu

- Broad retrieval ability abbreviated to Gr

- Broad cognitive speediness abbreviated to Gs

- Processing speed abbreviated to Gt

Stratum III: ‘g’

Cattell, Horn and Caroll (CHC):

- Fluid reasoning (Gf)

- Acculturation knowledge intelligence (Gc)

- Short-trem apprehension & retrieval abilities (SAR)

- Visual processing (Gv)

- Auditory processing (Ga)

- Tertiary storage and retrieval (TSR/Glm)

- Processing speed (Gs)

- Correct decision speed (CDS)
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- Quantitative knowledge (Gq)

Gardner’s multiple intelligences: zeer brede intelligentie

- Linguistic

- Logical-mathematical

- Spatial

- Musical

- Bodily kinaesthetic

- Interpersonal

- Intrapersonal

- Naturalist

- Existentialist

Sternberg’s triarchie theory of intelligence

- The componential sub-theory


- Metacomponents

- Performance components

- Knowledge-acquisition components


- The contextual sub-theory

- Adaptation

- Shaping

- Selection


- The experiential sub-theory

- Novelty 

- Automation 


3. Demonstratie: Online intelligentie-tests

Mensa: opgericht in UK in 1946, Berril & Ware

- Toelatingsvoorwaarde: top 2% van de distributie


4. Betekenis en predicatieve validiteit van intelligentie

Hoge intelligentie is niet altijd een predictie voor succes in het leven 

The features, uses and problems that surround intelligence tests

- Typical features of intelligence tests


- There are a variety of tasks involved in intelligence tests

- Standardisation of administration

- Norm referenced


- The uses of intelligence tests: selection, diagnosis and evaluation

- Problem and issue with intelligence tests


- Reliability of intelligence tests

- Validity of intelligence tests

- Is the truthfulness of intelligence tests over-emphasized?


- The intelligent use of intelligence tests

Sociale relevantie van intelligentie: Intelligentie is een van de beste predictoren van een grote 
variëteit aan criteria:

- Onderwijs


- IQ en academische studieprestaties (.50)

- Ongeacht het soort leeromgeving: kinderen met een hoger IQ presteren beter

- IQ moeilijk te beïnvloeden (cfr. Educatieve programma’s uit de jaren 60 en 70 in de USA)


- Professioneel

- Jobsprestaties

- Salaris

- Positie in het bedrijf

- Rendement uit training


- Reeks andere criteria: o.a. gezondheid

Onderwijs Deary et al. (2007): correlation with G -> prestaties op alle vakken correleren met g

- Wiskunde: .77

- Biologie: .51

- Chemie: .46

- Engels: .67

- Engelse literatuur: .59

- Spaans: .62
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- Drama: .47

- Art and design: .43

- Music: .54

- …

Job performance: Schmidt & Hunter 

- GMA: general mental ability

- Investering loont om in selectie te investeren bij kiezen kandidaten voor job

- Ongestructureerde interviews hebben een lage validiteit, gestructureerde interviews zijn beter

- R: wat wordt toegevoegd aan GMA -> gain in validity door extra inspanning

Ondertussen al een update van deze analyse: ook 20 jaar later is de predictieve waarde van GMA 
nog steeds zeer hoog

Judge et al. (1999): predictive validity over the life span (extrinsic career succes)

- Wat je later zal verdienen kan via 5 factoren in de puberteit geprediceerd worden (met een 

correlatie van .41)

- Gecombineerd met GMA: .54

Intelligentie en professionele positie/status

- SES van gezin van herkomst in rekening brengen: aanname dat positie op de professionele 

ladder verband houdt met:

- Aantal jaren in onderwijs

- SES gezin van herkomst


- Correlatie tussen IQ en SES (r=.33; White, 1982)

- Correlatie IQ - aantal jaren onderwijs > correlatie tussen SES en aantal jaren onderwijs

- IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES voor het aantal jaren dat men naar school gaat

- IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald, met belangrijke verschillen tussen de leden 

van hetzelfde gezin

-> veel andere zaken die positief/negatief correleren met IQ

Strenze (2007): SES is een betere predictor van succes dan intelligentie

“The relationship between intelligence and succes is dependent on the age of the sample but 
there is little evidence of any historical trend in the relationship”

Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox (2004): Mental Survey Committee in Schotland

- Woensdag 1 juni 1932: elk kind geboren in 1921 kreeg dezelfde IQ test (N=89 498) met zeer 

weinig uitval

- 1947: idem voor nagenoeg alle kinderen in 1936 (N=70 805)

Resultaten:

- Verschillen ivm overlijden/cardiovasculaire problemen

- Verklaring:


- Rechtstreeks

- Onrechtstreeks: betere jobs, capteren meer info, betere voeding en levensstijl, …


5. Emotionele intelligentie

Mayer-Savoley-Caruso: “ability to understand your own emotions and those of the people around 
you”: ‘emotions’ and ‘cognitions’

Salovey & Mayer (1990): four-branch model = een ‘ability’ model!

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT, 2002, 2003): 4 schalen

- Identificeren van emoties

- Gebruik/faciliteren van emoties (voor het denken -> niet in paniek slaan op het examen)

- Begrijpen van emoties

- Emoties hanteren (handig bij onderhandelen)

Emotionele intelligentie: Goleman (1995)

- Bouwde verder op Salovey and Mayer

- Introduceerde link met amygdala (limbisch systeem)

- Fight or flight respons is centraal in emotionele intelligentie; in de ontwikkeling leren we deze 2 

emoties reguleren

- Initieel 5 stappen, later sprak hij van 4 emotionele competencies


- Self-awareness (eigen emoties begrijpen)

- Self-regulation/management

- Social awareness (awareness in context)

- Social skills/management


- Wordt een ‘mixed’ model genoemd: combinatie van traditionele elementen van emotionele 
intelligentie met persoonlijkheid
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- Emotional Competence Interview (360 degree)

5 stappen:

1. Identify on’s own emotional states

2. Manage on’s own emotional states

3. Emotion related to drive for achievement

4. Assess and influence other’s emotions

5. Sustain good interpersonal relationships

Bar-On’s model of emotional intelligence 

- “Emotional-social intelligence model”

- Evolutionaire basis: belang van emotionele expressie (en intelligentie) voor overleven en 

adaptatie

- 5 domeinen/skills + 15 aspecten


- Intrapersonal: self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, independence and self-
actualization


- Adaptability: reality testing, flexibility and problem solving

- Stress management: stress tolerance and impulse control

- General mood: optimism and happiness


- Ook een ‘mixed’ model

- Uitgewerkt in de EQ-i (Bar-On, 1997)

- Emotional Quotient score (EQ): gemiddelde 100; SD 15

Providing contexts for understanding the three models of emotional intelligence

- Comparing ability and mixed models of emotional intelligence


- Mayer & Salovey: ability

- Goleman and Bar-On: mixed


- Emotional intelligence in the context of a personality system theory (Mayer, Salovey and 
Caruso, 2000)


Kritiek op mixed models: wat meten ze eigenlijk? 

Van Rooy & Viswesvaran (2004, 2005)

- EI: .22 GMA; .23 A; .31 C; .33 ES; .34 E; and .23 O -> emotionele intelligentie correleert met elk 

van de Big Five

- EI: .24 performance in employment

Ree & Caretta (in press): R between Big Five + GMA and EI =.81

Incrmental validity?

- none: if combined with GMA, FFM battery

- .07 and .07 beyond ES and A respectively; niets voor de andere FFM factoren

- Als onderdeel van een assessmentbatterij: geen toegevoegde waarde

- Geen empirische onderbouw voor de biologische en evolutionaire claims 

Kritiek op mixed models: Elshout

- “Tests voor EI die het karakter hebben van vragenlijsten worden uitgegeven voor wat ze niet 

zijn, nl. Intelligentietesten”

- “Rapportage in de vorm van een quotiënt mist iedere grond”

- “Niet voldaan aan de voorwaarden voor het sommeren van niet of laag gecorreleerde scores tot 

een somscore”

- “Voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zakken gepresenteerd”

- “De matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten”

- “Onduidelijke oorzaak-gevolg relatie”

- “Te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog IQ die niets van het leven terecht 

brengen”; succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise

- “EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemands typische gedrag tot de 

reële mogelijkheden van de psychologie behoort”


6. Genetische basis versus omgeving

Nature - nurture debate

Galton (1865): eerste die link met erfelijkheid legt, maar heeft ook aandacht voor omgeving

- Erfelijkheid (hereditary genius, 1869): onderzocht IQ idv dalende genetische verwantschap

- Maar ook de omgeving (confoundig effects!)

- Onderstreepte het belang van twin/adoptiestudies

- Visionair voor zijn tijd

- Grondlegger van het huidige gedragsgenetisch onderzoek

Gerdagsgenetisch onderzoek: “proportie gedeelde variantie”
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Plomin!! (2004): 3 types steekproeven, familie, twin en adoptiestudies

Nuttige soorten samples: tweelingen

- Genetisch informatieve designs vb. Tweelingstudies


- Monozygote twins: 100% genetisch identiek

- Dizygote twins: gemiddeld 50% identiek

- Verschil in associatie tussen MZ’s en DZ’s bedraagt de helft van het genetisch verschil -> 

verschil x2 voor een rudimentaire schatting van de genetische bijdrage

- Speciale populatie: apart en samen opgevoede tweelingen

Minnesota Study of Twins Reared Apart (MSTRA)

- Algemeen: erfelijkheid voor IVPI geschat op 50 tot 70 procent

- MSTRA: WAIS afgenomen van apart en samen opgevoede MZ tweelingen, nagenoeg geen 

verschillen voor beide groepen

- Bouchard et al. (1990): vergeleek de coëfficiënten voor vijf studies van apart opgevoede MZ 

twins (1937-1990), vb.

- MZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .70

- DZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .40


- Aandeel erfelijkheid is 60%

Concordante rates of intelligence (Ridley, 1999)

- 100%: perfect concordance rate

- 87%: same persons tested twice

- 86%: identical twins reared together

- 76%: identical twins reared apart -> blijft sterke genetische component 

- 55%: fraternal twins reared together

- 47%: biological siblings reared together

- 40%: parents and children living together

- 31%: parents and children living apart

- 24%: biological siblings reared apart

- 15%: cousins

- 00%: adopted children living together

- 00%: unrelated people living apart

Plomin & Petrill (1997): genetic influence on IQ test scores is not only statistically significant, it is 
also substantial. -> major discovery about intelligence

Considerations within behavioral genetics and intelligence

- Paradigma shift: “erfelijkheid + omgeving” -> “erfelijkheid x omgeving”

Environmental influences on intelligence

Segal & Bouchard (1985): 21 omgevingsfactoren

APA: Neisser et al. (1996): 4 domeinen

- Biological variables and maternal effects


- Nutrition, lead, prenatal factors

- Family environment


- Shared and non-shared environments, within and outside family factors, social class and 
socio-economic status, birth order and family size


- School and education

- Culture


- Decontextualisation, quantification, biologisation

Biologische factoren en ouders

- Evidentie (maar soms controversieel) over effect van voeding; let ook op confusers

- Loodblootstelling (McMichael et al., 1986): Port Pirie cohort study


- 749 zwangerschappen gevolg: conc in bloed - voortijdig bevallen

- 1979: 723 kinderen gevolgd (375 in IQ studie), getest op 2, 4, 7, 11 en 13 jaar

- Negatieve correlatie tussen blootstelling en IQ, ook na controle voor SES, gezinsvariabelen 

en IQ van de moeder

- Prenatale factoren: roken (Mortensen et al., 2005) en alcoholgebruik van de moeder (Mattson et 

al., 1996)

- Andere studies suggereren beperktere effecten of de impact van moderatoren (bv. Leeftijd van 

de moeder; effect bij hogere leeftijd van de moeder)

Familie omgeving

- Gedeelde en niet-gedeelde omgeving


- Gedeeld: alle factoren die kinderen ondergaan die gelijk zijn voor alle kinderen bv. SES, 
cultuur, … -> verklaren weinig van de variantie
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- Niet gedeeld: omgevingsfactoren die in een gezin kunnen verschillen bv. Naschoolse 
activiteiten, leraren, … -> verklaart merendeel van de variantie

- Ouders gaan ook met elk kind anders om


- Hoe ontwikkelen niet-gedeelde omgevingsfactoren zich binnen en buiten de familie?

- Within-family factors: Reiss’ three models of genetic transmission


- Passive model: vervat in de 50% overlap tussen ouder en kind

- Child-effects model: intelligentie resulteert uit de genen van het kind (Harris, 1995), ouders 

moduleren hun gedrag idv de karakteristieken van het kind (positieve en negatieve feedback 
loops)


- Parent-effects model: ouders reageren op het gedrag van het kind en beïnvloeden dit gedrag 
in een bepaalde richting


- Outside family factors ! (Harris, 1995): group socialization theory (sociale categorisatie; van 
belang voor de identiteit die we ontlenen aan sociale groepen)


- Ze definieert 5 aspecten hoe de non-shared environment kan bijdragen tot intelligentie

- Context-specific socialization

- Outside-the-home socialization -> veel waardepatronen, heel belangrijk (vaak jongeren die 

plots vegetariër worden en die invloed naar het gezin brengen)

- Transmission of culture via group processes

- Group processes that widen differences between social groups

- Group processes that widen differences among individuals within the group (bv. Slimste van 

de groep wordt het vaakst om uitleg gevraagd -> druk op die persoon -> die doet nog extra 
zijn best)


Familie omgeven: SES

- Houdt verband met intelligentie:


- Intelligentie (Gottfredson, 1986): .30-.40

- 45 IQ punten verschil tussen professionele en ongeschoolde beroepen


- British National Child Development Study: 17 000 babies geboren in 1958; IQ metingen op 7, 
11, 16, 23, en 33 jaar: 10 IQ punten verschil tussen kinderen met vaders in professionele versus 
ongeschoolde beroepen, na controle voor geboortegewicht, inkomen, buurtkarakteristieken en 
behuizing


- Maar ook Wahlsten (1997): kinderen uit laag SES groepen die in hogere SES families worden 
geadopteerd: 12 tot 16 IQ punten winst


Gezinsgrootte en geboortevolgorde

- Belmont & Marolla (1973): associatie tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde en IQ en een 

interactie hiertussen

- Rodgers et al. (2000): National Longitudinal Survey of Youth (NLSY), N=11 407 + kinderen van 

de vrouwen uit de sample -> geen verband tussen gezinsgrootte en intelligentie (kritiek op 
voorgaand onderzoek)


- Geboortevolgorde: 3 modellen om dit te verklaren

- Admixture hypothesis (Rodgers, 2001): ouders met lagere intelligentie hebben meer kinderen; 

ook SES in rekening brengen; het volgorde onderzoek kan niet gelijk worden gedaan

- Resource dilution model (Galton, 1874; Blake, 1981; Downey, 2001): beschikbare resources 

dalen naarmate het aantal kinderen toeneemt; eerste kind 100%, tweede 50%, …

- Confluence model (Galton, 1874; Zajonc, 1976): de familie-context verandert met een 

toenemend aantal kinderen

Educatie en cultuur

- Educatie en intelligentie intrinsiek aan elkaar verbonden: scholing is zowel een afhankelijke als 

een onafhankelijke variabele

- Ceci (1990, 1991): een toename van IQ met 2.7 punten voor elk jaar scholing

- SES -> aspects of education -> intelligentie

- Cultuur (Serpell, 2001): in de Westerse cultuur)


- Decontextualisatie: cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is, bv. 
Abstraheren in de Westerse cultuur


- Kwantificatie: intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel bestaat; er is 
ook een neiging om dit te gaan kwantificeren


- Biologiseren: toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken

Bouchard en Loehlin’s framework to asses population variations in intelligence

- Genetic influences

- Environmental influences

- Interaction between genetic and environmental influence
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- Developmental

- Assertive mating

- Evolution 


7. Stabiliteit van intelligentie 

Ontwikkelingsantecedenten

- Hoe verschillen mentale informatieverwerking-processen koppelen aan intelligentieverschillen?

- Vanaf wanneer zijn deze verschillen te detecteren?

- Habituatie-experimenten: .40 met gemeten intelligentie in kindertijd

- Volwassenen: inspectietijd taken correleren ongeveer .30 met gemeten intelligentie


- Je krijgt heel kort 2 lijnen te zien in fase 1, in 2 zie je 2 gelijke lijnen, in 3 moet je antwoorden 
welke het langste was in 1


- Link met informatieverwerkingssnelheid: waarschijnlijk cruciaal voor een beter begrip van het 
intelligentieconstruct


- Jones & Bayley (1941): Berkeley Growth study (geboren tussen 1928-1929), 6 jaar - 18 jaar: .77; 
12 jaar - 18 jaar: .89


Stabiliteit van intelligentie

- Algemene lijn: intelligentie is vrij stabiel in de levensloop: correlaties van .50 of hoger zijn geen 

uitzondering

- Onafhankelijke studies, uitgevoerd in verschillende landen door verschillende 

onderzoeksgroepen

- Brede waaier van intelligentiematen gebruikt

- Leeftijdsintervallen over de gehele levensloop

- Geen substantiële tegenevidentie


- Deary et al. (2000): Moray House Test, 100 mensen opnieuw getest na 66 jaar (op 11 en 77j), 
correlatie = .63 (.73, na correctie voor ability range)


Flynn effect

- Afgelopen 60 jaar: opvallende stijging van het IQ waar te nemen (ruwe scores), vooral tussen 

1930 en 1980 (15 verschillende landen)

- Vereisten voor de datasets:


- Dezelfde tests, afgenomen met substantieel tijdsinterval

- Steekproeven moeten equivalent zijn (niet bv. Hoger gemiddeld SES)


- Delta IQ: IQ-verandering per decennium; gemiddeld van 5.0, SD van 2.9; range 1.8 tot 12.5

- Raven PM: gemiddeld 5.69 (SD=3.49)

- WAIS: 5.20 (SD=0.27); Performaal: 7.8, Verbaal: 4.2


- Patroon bevestigd door Teasdale en Owen (1987, 1989), maar beperkter: 2.5

- Flynn (1987): seminal paper


- Origineel 14 landen

- Later uitgebreid naar 20 landen)


- Voorzichtige interpretatie:

- Cohorte effecten

- Sommige data sets misschien onbetrouwbaar

- Hoogste effecten op fluid (gemiddeld 15 punten per generatie), minder groot op crystallized 

intelligence (gemiddeld 9 punten per generatie)

Flynn-effect: discussie

- Trend is duidelijk, maar reflecteert dit nu een werkelijke stijging van IQ?

- Betreft het G, of eerder een stijging in minder G-geladen factoren (bv. Crystallized intelligence)?

- Correlatie tussen toename van het IQ, krijgen we een daling van de prestaties op de scholastic 

achievement toetsen. Verklaringen:

- 3/4 SAT daling toe te schrijven aan de stijging van het aantal deelnemers (van 5% in 1952 

naar 30% in 1968)

- Dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum


- IQ-criteriumrelaties: onveranderd gebleven

Verklaringen voor het Flynn-effect

- Reële stijging van het IQ over generaties >< aantal genieën (zou x 20 moeten zijn, maar is niet 

het geval)

- Alleen een soort ‘abstract problem-solving ability’ is toegenomen 

- Flynn zelf zocht geen verklaringen in genetische hoek (fenomeen slechts observeerbaar over 

een te kort tijdsinterval)

- Neisser (1998): boek met verklaringen
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- Scholing

- Gewijzigde test-taking attitude

- Gewijzigde opvoedingsstijlen

- Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd

- Voeding


- Toegenomen scholing, Cahan & Cohen (1989): aantal jaren onderwijs beïnvloedt vooral verbale 
tests, maar speelt ook (zij het een mindere) rol bij non-verbale tests >< data van Flynn: 
toegenomen scholing kan dus geen goede verklaring vormen

- Leerplicht, laagste segment van de IQ-distributie heeft baat bij onderwijs van langere duur

- Relatie tussen scholing en de resultaten van een IQ-test (daarom is de G-component nog 

niet beïnvloed)

- Gewijzigde test-taking attitudes: subjecten kruisen antwoordalternatieven vlugger aan, inhoud 

van IQ tests meer verspreid >< wie een test een 2e maal doet, stijgt doorgaans maar 5 a 6 
punten (Williams, 1998)


- Opvoeding: ouders tegenwoordig meer geïnteresseerd in de intellectuele ontwikkeling van hun 
kinderen, meer stimulansen


Verklaringen voor het Flynn-effect

- Culturele en technologische literacy: kinderen spenderen veel tijd voor tv en internet; sterk 

visueel gericht (zie ook Raven)

- Biologische omgeving: betere voeding en meer uitgebouwde gesofisticeerde gezondheidszorg


- Voeding (Lynn, 1990, 1998)

- Opletten met de interpretatie van studies die borstvoeding associëren met hoger verbaal IQ 

(Zie Der, Batty & Deary, 2006)

- Effecten van iodine op intelligentie (Qian et al., 2005)

- Colom et al. (2005): longitudinaal onderzoek over 30 jaar: meer toename van het IQ in het 

laagste IQ segment (daarom niet meer genieën)

- Deze bevindingen geconfirmeerd door Teasdale & Owen (1989) en Lynn & Hampson (1986)


- Genetische factoren: bv. Differentiële pariteit, migratiestromen (meer intelligente vrouwen 
hadden meer kinderen)


Reversed Flynn effect? Teasdale & Owen (2008)

- Scores on all four tests declined between 1998 and 2003/2004

- Both men pursuing higher education and those not doing so

- verklaring: slimmere vrouwen komen later op de arbeidsmarkt door langere studies, willen in 

hun eerste jaren werk ook geen kinderen hebben, … hebben uiteindelijk minder kinderen dan 
tienermoeders


Shatz (2008): National IQ scores and three national fertility indicators (across 111 nations)

- Total Fertility Rate: “the average number of children that would be born per woman if all women 

lived to the end of their childbearing years and bore children according to a given fertility rate at 
each age (CIA Factbook).” (r=-0.71, p<0.01)


- Birth Rate (r=-0.71, p<0.01)

- Population Growth Rate (r=-0.52, p<0.01)

Boosting IQ? Head start

- Head Start (gestart in jaren 60): kansarme kinderen voorbereiden op school om de 

armoedecyclus te doorbreken

- Gericht op: woordenschat, numerieke vaardigheden en schrijfvaardigheid bv. Klassieke 

schooltelevisie zoals sesam straat

- Jensen (1969): “Head start mislukt”

- Locurta (1991): initiële boost van 7-8 punten op IQ tests; resultaat echter weg na 2 of 3 jaar

- McKey et al. (1985): Meta-analyse van de effecten van het programma, bevestiging van 

Locurta’s analyse

Boosting IQ? Mozart effect

- Rauscher, Shaw & Ky (1993): 10 min luisteren naar Mozart (sonata for two piano’s in D major) 

leidt tot toename van 8 tot 9 punten in een spatieer-temporele redeneerproef

- Specifieke regio’s in de cerebrale cortex geactiveerd

- Rauscher, Robines & Jens, 1998, rattenexperiment: ook positieve effecten

- Heel wat reactie hierop


- Vanuit de media

- Pedagogen gingen reeds implementeren
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- Heel wat onderzoekers sceptisch, Steele (2000): De muziek brengt de mensen alleen een 
beetje meer in de mood (op voorwaarde dat je dit soort muziek aardig vindt); ongeboren 
ratten horen dit soort geluiden zelfs niet!


Interesse en intelligentie houden beperkt verband met elkaar 


8. Maatschappelijke discussie omtrent intelligentie

The bell curve: intelligence and class structure in American life -> grote controverse

The cognitive elite. Looking at tje higher end of the bell curve

- IQ scores and social and economic problems. Looking at the lower end of the bell curve

- The relationship between race and IQ, and the implications for social policy

Herrnstein and Murray’s main arguments (1994)

- There is such a thing as general factor of cognitive ability on which human beings differ

- All standardised tests of academic aptitude, or achievement, measure this general factor to 

some degree, but IQ tests, expressly designed for that purpose, measure it most accurately.

- IQ scores match, to a first degree, whatever it is that people mean when they use the word 

intelligent or smart in ordinary language

- IQ scores are stable, although not perfectly so, over much of a person’s life

- Properly administered IQ tests are not demonstrably biased against social, economic, ethnic, or 

racial groups

- Cognitive ability is substantially heritable, apparently no less than 40% and no more than 80%

Criticisms of the bell curve: intelligence and class structure in American life

- Analysis of the assumptions used by Herrnstein and Murray in their analysis (led by comments 

by Stephen Jay Gould)

- Statistical and evidence-based problems in Herrnstein and Murray’s analysis (led by comments 

by Leon J. Kamin)

- A darker side of psychology related to Herrnstein and Murray’s analysis (led by comments by 

Stephen Jay Gould and Howard Gardner)

Maatschappelijke discussie omtrent IQ: kritisch naar IVPI gekeken

- IQ tests verklaren slechts een deeltje van het criterium waarin je bent geïnteresseerd

- IQ tests worden soms gebruikt in contexten en voor doeleinden waarvoor ze niet geschikt zijn 

-> gebeurt met elke test

- Specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijl meer predicties dan tests die meer G-geladen 

zijn

- Individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabile dan de voorstanders 

beweren

- Te veel focus op groepsverschillen in intelligentie; verschillen tussen individuen zijn belangrijker 

-> uiteraard waar

Take-away

- Verschillende definities: - probleem oplossen

- Verschillende modellen: positive manifold; dikwijls hiërarchisch georganiseerd

- Intelligentie is een belangrijk individueel verschil

- Emotionele intelligentie: ability and mixed models; status kritisch bekeken

- Sterk genetische bias; moeilijk gericht individueel beïnvloedbaar

- Is een vrij stabiele eigenschap

- Heel wat maatschappelijk debat (zowel op individueel als groepsniveau)

Examenvraag: De gemeenschappelijke niet-genoteerde component die kan onderscheiden 
worden in de WAIS subtests:

1. Verklaart een kwart van de covariantie tussen subtests

2. Verklaart de helft van de variantie tussen subtests

3. Is gecorreleerd met de subtests

4. Is onafhankelijk van de subtests


A. 1 en 3 zijn correct

B. 1 en 4 zijn correct

C. 2 en 3 zijn correct

D. 2 en 4 zijn correct

-> C is correct


Hoofdstuk 4: Geslachtsverschillen

Reportage Canvas bekijken met volgende vragen in achterhoofd: “Venten strijken niet”
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- Voor welke eigenschappen worden geslachtsverschillen gerapporteerd?

- Andere verwerking taal, vrouwen zijn beter in taalverwerkingstests -> vrouwen gebruiken ook 

de rechterkan van het brein bij verwerking

- Mannen tonen meer risicogedrag

- Meisjes spenderen langer aan een taak en zijn meer geconcentreerd

- Meisjes zijn beter in delen, jongens zijn competitiever

- Jongens zijn gemiddeld beter in oplossen van 3 dimensionale problemen (meisjes gebruiken 

verbale strategieën)

- Jongens kiezen meer voor praktisch, fysiek spel, meisjes voor iets rustiger, zorgzamer spel


- Hoe groot zijn deze verschillen?

- 5x meer jongens waren beter in taak met 3D modellen (gaat enkel over extreme gevallen -> 

beter om uitspraken te doen over de volledige distributie, gemiddelden)

- Puberjongens kunnen maar 5 minuten concentreren, meisjes 15


- Welke methodieken worden gebruikt om geslachtsverschillen te onderzoeken?

- fMRI

- EEG

- Observaties 

- Casus: gezin met poging tot asexuele opvoeding


- Welke verklaringsmodellen worden naar voor geschoven?

- Meisjes gebruiken meer de rechterhersenhelft

- Biologische verklaringsmodellen, de verschillen zijn nooit weg te werken

- Maar ook sociaal-culturele componenten


1. Geschiedenis

Voor 1973: Weinig tot geen aandacht voor geslachtsverschillen in onderzoek

- Gebruik van participanten van één geslacht, gewoonlijk mannen

- Zelfs als zowel mannen als vrouwen werden bestudeerd, ging men geen geslachtsverschillen 

onderzoeken

Start maatschappelijke belangstelling (bestsellers, tv-programma’s, politiek, …) en onderzoek 
naar geslachtsverschillen, sinds het boek “The Psychology of Sex Differences”

- Vrouwen: lichtjes beter in taalvaardigheid

- Mannen: lichtjes beter in wiskunde en ruimtelijke oriëntatie, iets agressiever

Nadien: explosie aan onderzoek rond geslachtsverschillen -> meta-analyses

Nu: paradoxale positie tav verschillen tussen groepen

- Stimulatie om verschillen te onderzoeken

- Maatschappelijke druk om verschillen weg te werken


2. Begrippenkader

Geslachtsverschillen (sex differences): gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op 
bepaalde karakteristieken -> biologische basis

Genderverschillen: verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe een vrouw of een 
man zich hoort te gedragen -> omgevingsinvloeden belangrijkst (aspecten van opvoeding, cultuur, 
verwachtingspatronen, …) -> veel meer categorieën dan man/vrouw

Grootte van geslachtsverschillen: effect size d

Statistische maat die grootte van een verschil uitdrukt




- >.20 = small

- >.50 = medium

- >.80 = large

Hoe ver mannen/vrouwen kunnen werpen: d=2, maar toch nog heel grote overlap tussen de twee

Minimalisten: klemtoon op gelijkenissen

- ES is doorgaans klein

- Zeer grote overlap tussen distributie mannen en distributie vrouwen

- Zelfs als er verschillen opgepikt worden, hebben ze weinig praktische implicaties voor ons 

“alledaags gedrag”

Maximalisten: klemtoon op verschillen

- ES mag niet getrivialiseerd worden

- Zelfs kleine geslachtsverschillen kunnen grote praktische gevolgen hebben


d =
x1 − x2

s
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Huidige consensus: geslachtsverschillen bestaan en worden consistent terug gevonden, maar zijn 
eerder klein <-> populaire media

Gender stereotypen

- De overtuigingen die we hebben over geslachtsverschillen, ongeacht of ze accuraat zijn of niet


- Drie componenten (Hoyenga & Hoyenga, 1993)

- Cognitief: sociale categorisatie (verschillende categorieën)

- Affectief: sympathie versus afkeer

- Gedragsmatig: vb. Favoritisme versus discrimineren


- Inhoud van gender stereotypen: cultureel universeel -> worden over heel de wereld 
teruggevonden

- Mannen: instrumental, “agentic” (individuele verwezenlijkingen/onafhankelijkheid t.a.v. groep)


- Dominant, assertief, agressief, zelfstandig

- Vrouwen: “communal” oriented (sociale verbondenheid met groep)


- Gevoelig, empathisch, zorgzaam

- Subtypen


- Vrouwen: 3 subtypes

- Mannen: 5 subtypes bv. macho’s, huisvaders, …

- ->affectieve component, mensen reageren heel sterk op eerste indruk, hangt ook samen 

met gedragsmatige gevolgen

- Reële impact: vooroordelen bv. Vrouwen betalen meer voor auto’s dan mannen


Sekserol-oriëntatie

Bem’s Sex Role Inventory (SRI; 1974): cultureel en maatschappelijk verwachtingspatroon over wat 
iemand hoort te doen of hoe iemand zich dient te gedragen in functie van geslacht -> eigenlijk 
genderrol-oriëntatie 

- Masculiniteit: adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen, bv. dominantie, agressiviteit, 

assertiviteit

- Femininiteit: adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen, bv. Expressie van emoties, 

empathie

- Veel discussie over (uni-)dimensionaliteit (mannelijk naar vrouwelijk)

- Androgyn: zowel hoog scoren mannelijk als vrouwelijk (beiden laag of beiden hoog is ook 

mogelijk -> 2 assen ipv 1)

Nieuwe conceptualisatie 

- Bem (1974): SRI meet ‘gender schemata’: de mate waarin geslacht gebruikt wordt bij het 

verwerken van sociale informatie

- Spence & Helmreich (1978):


- Masculiniteit: beklemtoont instrumenteel gedrag

- Femininiteit: beklemtoont expressief gedrag


3. Geslachtsverschillen en persoonlijkheidseigenschappen: enkelvoudige trekken

Geslachtsverschillen in altruïstisch gedrag

Kan ook zijn dat mannen meer helpen banden vervangen omdat mannen vaker weten hoe ze een 
band moeten vervangen 

- Observaties >< experimentele studies: vrouwen meer altruïstisch dan mannen?

- “Pech simulatie” & “kassa experiment”: mannen hielpen meer

-> niet noodzakelijk tegenstrijdig

- Hulp aan bekenden (vrouwen) /onbekenden (mannen)

- Empirie: vrouwen doen meer vrijwilligerswerk

-> noodzaak om verschillende designs en methoden te gebruiken

-> focus verleggen naar de condities waaronder mannen en vrouwen verschillend gedrag 
manifesteren

Geslachtsverschillen in empathie en sociale perceptie

- Zijn basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstische gedrag

- Lennon & Eisenberg (1987): vrouwen beoordelen hun empatisch vermogen als beter ontwikkeld


- Experimenteel bevestigd (detectie van emoties van een acteur)

- McCornack & Parks (1990): vrouwen detecteren beter misleiding/liegen bij mannelijke partners

Geslachtsverschillen in (ervaren van) emoties

Brebner (2003):

- 41 landen

- Positieve & negatieve emoties

- Frequentie & intensiteit
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Resultaten:

- Vrouwen rapporteren meer (frequenter) en intensere positieve EN negatieve emoties

- ES is doorgaans klein

Geslachtsverschillen in emotionele expressie

- Internaliseren versus externaliseren van emoties (Johnson & Shulman, 1988)

- Mannen uiten meer hun individualiteitsgevoelens, vrouwen meer hun oriëntatie op de groep

- Vingerhoets et al. (1993): huilgedrag


- Vrouwen: frequenter en langer

- Geen consensus over de functies en effect


- De Fruyt (1997): functies van huilen

- Huilen als coping, omgaan stress en problemen

- Ervaren van positieve emoties na huilen

- Ervaren van negatieve emoties na huilen

- Huilen als manipulatief gedrag


- Resultaten:

- Verschillen in huilfrequentie (43/55 items)

- Vrouwen hogere score op ‘huilen als coping’

- Grote individuele verschillen!


Geslachtsverschillen in agressie

- Hyde (1984): mannen hoger mbt agressief gedrag (1/2 SD)

- Eagly & Steffen (1986):


- Mannen hoger op fysieke maten van agressie

- Meeste moorden ook door mannen op mannen

- Minder groot verschil voor psychologische of sociale vormen van agressie


Globale zelfwaarde (mentale gezondheid): d=.21 (V<M)

- 7-10 jaar: d=.16

- 11-14 jaar: d=.23

- 15-18 jaar: d=.33

- 19-22 jaar: d=.18

- 23-59 jaar: d=.10

- 60+ jaar: d=-.03

Geslachtsverschillen in depressie

Ontwikkelingsverloop:

- Kindertijd: geen verschillen

- Vanaf adolescentie: vrouwen 1.5 tot 3 keer meer kans op depressie

- Volwassenheid: 


- 25% van de vrouwen minimaal 1 episode

- 10% van de mannen


Ook verschillen in de symptomatologie van mannen en vrouwen

Oorzaken: 

- Verschillen in ruminatie

- Ontevredenheid met uiterlijk

- Mannen uiten ook meer agressie

Geslachtsverschillen in beroepsinteresses -> RIASEC; people-things dimensie

- Grote verschillen; d=1.35

- Zie ook bv. Studie- en beroepskeuzes, STEM jobs

Geslachtsverschillen in conformiteit

- Asch-perceptie experiment:


- 3 lijnen gepresenteerd

- Die lijn kiezen die overeenkomst met een vooropgestelde lijn

- ‘deelnemer’ (handlanger) maakt af en toe verkeerde keuzes


- Algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen

- Eagli & Carli (1981): effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw was -> effect en belang 

van de sociale context


4. Geslachtsverschillen en het vijf-factoren model: de “Big Five”

Geslachtsverschillen in persoonlijkheid: structuur of mean level verschillen? (!!)

- Dimensionele structuur is gelijk voor mannen en vrouwen

- Er kunnen wel verschillen zijn in gemiddelde scores!

Onderzoeksmethoden 
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1. Narratieve methoden (Maccoby & Jacklin, 1974) - kwalitatief

Narratieve methode of review

- Significante en niet-significante verschillen noteren en groeperen per trek

- Op basis van het aantal verschillen en de consistentie van de richting van het verschil: besluiten 

tot een generaliseerbaar verschil

Maccoby & Jacklin (1974)

- Mannen:


- Hoger op assertiviteit en agressiviteit

- Hoger op internal LOC na de jong-volwassenheid


- Vrouwen: meer angstig

- Geen verschil voor self-esteem

2. Meta-analyse (Hall, 1984; Feingold, 1994) - kwantitatief

Meta-analyse (MA) -Feingold (1994)

- Between-groups effect size gaan berekenen

- Effect sizes groeperen per trek

- Effect sizes kwantitatief groeperen en vergelijken per trek

Objectieven Feingold (1994):

- Studie 1: Heranalyse van voorgaande studies van geslachtsverschillen, ditmaal gebruik makend 

van kwantitatieve technieken (>< Maccoby and Jacklin, 1974) en met inclusie van meer recente 
studies (>< Hall, 1984). Bronnen:

- Heranalyse van Maccoby & Jacklin (1974) materiaal

- Hall’s meta-analyse (1975-1983)

- Replicatie/uitbreiding van Hall’s meta-analyse


- Studie 2: analyse van normatieve gegevens gerapporteerd in handleidingen van 
persoonlijkheidsvragenlijsten, edities van vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/culturen


Feingold (1994):

- Studie 1 (a): Meta-analyse van het Maccoby en Jacklin (1974) materiaal:


- Startpunt: M&J studies die beantwoorden aan de criteria voor meta-analyse

- Additionele analyses:


- Vragenlijsten tov andere gedragsmaten

- Leeftijd (2-12 vs 13+)


- Resultaten

- Self esteem: geen hoofdeffect

- Internal locus of control: geen hoofdeffect

- Angst: vrouwen lichtjes hoger

- Assertiviteit: mannen lichtjes hoger

- Effect sizes variëren naargelang methode en leeftijd


- Studie 1 (c): replicatie van Hall’s (1984) meta-analyse

- Startpunt: gepubliceerd studies van 1984-1992 in JPSP, JP, JPA and Sex Roles

- Resultaten: 


- Self-esteem: mannen lichtjes hoger

- Angst: vrouwen hoger, nuance mbt algemene versus sociale angst, nationale verschillen 

- Assertiviteit: mannen lichtjes hoger


- Conclusie over de 3 meta-analyses in Feingold (1994)

- Mannen lichtjes hogere scores op self-esteem maten, assertiviteit, internal locus of control

- Vrouwen lichtjes hoger op angstschalen

- Effect sizes: beperkt!


- Studie 2: Geslachtsverschillen in normen van persoonlijheidsvragenlijsten

- Persoonlijkheidsvragenlijsten: MMPI/MMPI-2, CPI/CPI-R, MMPI-A, GZTS, Catell’s HSPQ and 

16PF, NEO-inventories, GGP/GPI, MPI/EPQ-R, EPPS, PRF

- 9 faceteen binnen VFM: anxiety, impulsiveness, gregariousness, assertiveness, activity, 

ideas, trust, tender-mindedness and order

- Indeling in 3 groepen naargelang leeftijd


- High school

- College

- General adults


- PRF: uitgebreide internationale normering voor handen (US, Canada, China, Finland, 
Germany, Poland & Russia)


- 5/9 mannen scoort hoger op assertiviteit, vrouwen hoger op angst, sociabiliteit, vertrouwen 
en medeleven
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- Geslachtsverschillen in persoonlijkheid (effect sizes) zijn weinig verschillend naargelang de 
editie van de normen, leeftijden, opleidingsniveau, en per land. Dit suggereert dat 
geslachtsverschillen:

- Generaliseerbaar zijn over verschillende leeftijdsgroepen, verschillende opleidingsniveaus, 

en over verschillende landen

- Generaliseerbaar over de tijd heen


- Discussie:

- Sommige verschillen consistent gevonden

- Grootte van het verschil: beperkt, implicaties voor differentiële normering?

- bronnenmateriaal/startpunt: wat wordt gerapporteed/gepubliceerd?


	 -> inclusie van niet-gepubliceerde studies

- Cross-cultureel onderzoek; met andere instrumenten bv. NEO-PI-R (momenteel in 20 landen 

geautoriseerd beschikbaar)

- Implicaties voor het rapporteren van onderzoeksmateriaal


3. Comprehensive en cross-culturele meting - kwantitatief

Costa, Terraciano, McCrae, et al. (2001): Gender differences in personality traits across cultures: 
Robust and surprising findings.

- N > 23 000

- 26 landen

- NEO-PI-R

-> 5 domeinen

-> 30 facetten

Vanaf 18 jaar: facetten

- Facetten van N en A: vrouwen scoren consistent hoger dan mannen

- Binnen C: geen consistente verschillen

- Voor andere domeinen: facetten binnen domein tonen niet zelfde geslachtseffecten in termen 

van richting

- Binnen E: vrouwen scoren hoger op hartelijkheid, sociabiliteit, vrolijkheid, maar lager op 

dominantie en avonturisme

- Binnen O: vrouwen scoren hoger op openheid voor esthetiek, gevoelens, verandering, maar 

lager op openheid voor ideeën

Vanaf 18 jaar: conclusies

- Geslachtsverschillen van persoonlijkheid zijn bescheiden (ES = .25-.50)

- Consistent met voorgaande literatuur (MA Hall, MA Feingold, …)

- Replicatie over college-aged (18-21) en volwassenen (40+)

- Replicatie over zelf- en informant-beoordelingen

- De grootte van geslachtseffecten verschilt naargelang cultuur

Costa et al. (2001)

Associatie tussen geslachtsverschillen in PH en Hofstede dimensies:

- Positieve r (.71, p<.01), met ‘individualisme’: Westerse culturen met individualistische waarden 

en met inwoners die meer assertief en progressief zijn vertonen grotere geslachtsverschillen in 
PH, in vergelijking met niet-Westerse, collectivistische culturen.


- Niet significante r: Masculinity, Power Distance, en Uncertainty Avoidance

Associatie tussen geslachtsverschillen en nationale statistieken:

- Positief: Bruto Nationaal Product, levensverwachtingen van vrouwen

- Negatief: vruchtbaarheidscijfers, ongeletterdheid van vrouwen

Williams & Best (1990):

- Onderzoek naar gender stereotypen

- 30 landen

- Adjective Check List (ACL, Gough & Heilbrun, 1983)

- Binnen elke cultuur: Berekenen M%=100*male frequency/(male frequency + female frequency)


- Hoog %: adjectief is typisch met mannen geassocieerd

- Laag %: adjectief is typisch met vrouwen geassocieerd


- Sterke gelijkenissen over verschillende landen

- Costa et al. (2001): worden deze stereotypen ook reëel terug gevonden? Ja, empirische 

verschillen zijn consistent met gender stereotypen


5. Geslachtsverschillen en intelligentie

Geslachtsverschillen voor ‘G’
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Court (1983): doorgaans slechts beperkte (1 a 2 punten; soms in voordeel van mannen of 
vrouwen) of geen verschillen voor de Raven’s Progressive Matrices (RPM)

Anderson (2004): geen geslachtsverschillen voor de WAIS of RPM

Lynn & Irwing (2004) en Irwing & Lynn (2005): de voorgaande studies zijn meer narratief en geen 
MAs; studies over de RPM uit 30 landen (totale N>80 000)

- Tot 15 jaar: geen

- 15-19 jaar: mannen 2 IQ-punten hoger

- Volwassenen: mannen 5 IQ-punten


6. Verklaringsmodellen

Sociaal-culturele modellen:

- Socialisatietheorie: geslachtsverschillen in PH omdat jongens en meisjes anders worden 

opgevoed (ouders spreken anders tegen dochter dan tegen zoon, huilgedrag wordt anders 
benaderd)


- Social learning theorie (Bandura): Observeren van anderen van hetzelfde geslacht en kopiëren 

- Sociale rollen theorie: “Broodwinnersrol” vs. “familierol” -> toetsbaar geworden door gewijzigd 

rollenpatroon tussen man en vrouw. Hypothese: geslachtsverschillen zullen verdwijnen, maar in 
realiteit wordt die nog steeds gevonden -> verworpen


- Expectancy model (self-fulfilling prophecy): personen gaan zich in functie van stereotypen gaan 
gedragen


- Artifact model: respons karakteristiek: sociaal wenselijk antwoorden volgens de 
genderstereotypes -> geslachtsverschillen zijn geen reële verschillen


- Problemen :

- Causaliteit?

- Oorsprong van deze rolmodellen? 


Biologische modellen: aangeboren geslachtsverschillen (temperament)

- Hormonale theorieën: Testosteron en agressie/dominantie/loopbaankeuze/seksueel verlangen 

(vrouw: 200-500 picogram/ml bloed, man: 5000-7000 picogram/ml bloed) -> correlatie 
gevonden bij mannen en vrouwen

- Bidirectionele relatie

- Oorsprong geslachtsverschillen in hormonen?


- Chromosomaal: vrouwen 2 X-chromosomen, affectieve stoornissen te relateren aan een mutant 
gen op het X-chromosoom


Evolutionaire psychologie theorie: wél verklaring over oorsprong van verschillen

Conclusie: combinatie van voorgaande 

- Hormoon- en socialisatietheorieën: hoe geslachten verschillen

- Evolutionaire psychologie: waarom geslachten verschillen


- Mannen vrouwen hebben andere trekken nodig gehad gedurende de evolutie (vrouw baart 
kinderen en moet dus zorgzamer zijn, mannen moeten competitiever zijn om te kunnen 
voortplanten)


Androgenitaal syndroom (CAH): meisjes die als foetus aan te veel testosteron worden 
blootgesteld, hebben veel mannelijke trekjes en kiezen vaker voor technische beroepen 

Bij schommelingen in cyclus: vrouwen initiëren vaker seks wanneer testosteron hoog staat

Biologische verklaringsmodellen voor ‘G’:

- Hersengrootte - IQ (MacDaniel, 2005; correlatie .33) -> verklaring is moeilijk te vinden


- Jongens hebben net grotere hersenen en net een hoger IQ, maar eerder in het leven is het 
verschil in grootte er wel al, maar het verschil in IQ niet


- Snelheid van hersenontwikkeling (Lynn, 1994) verschilt voor jongens en meisjes

- Geen degelijke empirische evidentie voor deze claim

Biologische verklaringsmodellen voor spatial intelligence

- Evolutietheorie: grotere kans op voortplanting


- Bevoorrading, op zoek gaan naar eten

- Reikwijdte van leef-/paringsgebied, grotere afstanden

- Oorlog voeren - in hinderlaag lokken van andere mannen


- Lateralisatie: Rechts mentale rotatie en ruimteperceptie, links taal

- Rilea et al. (2004): mentale rotation task; mannen R; vrouwen beiden (=minder efficiënt omdat 

meer geïntegreerd moet worden)

- Bij taal net omgekeerd, mannen gebruiken enkel L, vrouwen beiden en hebben zo betere 

taalverwerking
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- Haier (2005): MRI bij personen die WAIS aflegden (grijze materie: informatieverwerking; witte 
materie: transmissie)


- Testosteron en estradiol (een oestrogeen): Choi & Silverman (1996): mannen en vrouwen 
hebben verschillende oriëntatiestrategieën


1. Stereotypes buiten onderwijs

Ouders laten jongens meer (ruimtelijk) exploreren, keuze van speelgoed door kinderen:

- Jongens: kiezen en spelen met blokken, auto’s, computer games, puzzels -> ruimtelijke 

vaardigheden

- Meisjes: poppen, winkeltje, … -> verbale, sociale vaardigheden

Reële geslachtsverschillen vind je ook terug in self-estimated intelligentie door ouders (Furnham): 
kunnen deze verwachtingen gaan bekrachtigen bij hun kinderen 

2. Stereotypes binnen onderwijs

- Studiekeuze

- Self-fulfilling prophecy in de klas (Plucker, 1996): meisjes zijn zogezegd minder goed in 

wiskunde -> geloven dit zelf ook

- Stereotype threat (Steele, 1997): personen hebben het gevoel dat anderen hen bekijken vanuit 

een negatief stereotype dat ze willen bevestigd zien

3. Interactie technologie -SES

- Gebruik van computer in klas, visuele en technische ondersteuning van onderwijs

- Link SES - intelligentie

- In lage SES geen geslachtsverschil in spatiale intelligentie


7. Maatschappelijke betekenis en impact & reflecties

Zijn stereotypen accuraat? Swim (1994):

- Onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval

- Accuraat: mannen zijn meer rusteloos; mannen betere spatiële vaardigheden

ES voor geslachtsverschillen in intelligentie & persoonlijkheid zijn relatief klein

De verschillen binnen elke groep zijn veel groter dan tussen de groepen!

Take-away message:

- Er zijn geslachtsverschillen voor een aantal constructen uit de differentiële psychologie: niet 

qua structuur, wel voor gemiddelde score

- Effect sizes zijn veelal beperkt

- Verschillende verklaringsmodellen gesuggereerd; waarschijnlijk een combinatie hiervan

- Cruciaal: hoe gaan we om met deze verschillen: minimalistische versus maximalistische visie


- Doorbreken speelgoedkeuzes, studiekeuzes

- Differentieel normeren bij selectie: heeft dit wel zin?

- Positieve acties: bij aanwerving positieve discriminatie van vrouwen

- Ritsen op verkiezingslijsten


- Geslachtsverschillen en situationele context


Hoofdstuk 5: Culturele verschillen en verklaringen

1. Begrippenkader en definities

Definitie van cultuur (Matsumoto = zwaargewicht in dit terrein, 2000)

- Dynamisch: cultuur is niet statisch; spanningsveld tussen gedrag en cultuur

- Systeem van regels: niet te herleiden tot één of enkele regels

- Groepen en eenheden: gaat terug op verschillende niveau’s; verschillende analyseniveau’s

- Gericht op overleving van de groep: verschaft een raamwerk voor sociale orde en samenleven 

(samenleving investeert ook om mensen in de groep te houden)

- Attitudes, waarden, overtuigingen, normen en gedrag: binnen en tussen individuen

- Psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk

- Individuele variabiliteit binnen elke eenheid (en volgen regels)

- Intergenerationele overdracht en communicatie: relatief stabiel

- Met het potentieel om te veranderen in de tijd

Beïnvloedende factoren:

- Fysieke omgeving (cfr. Landen met veel of weinig natuurlijke bronnen)

- Bevolkingsdichtheid (heel gespreid -> hoe organiseer je onderwijs?

- Rijkdom

- Technologie (cfr. Impact van communicatietechnologie - mobiliteit)

- Klimaat

Differentiatie van andere begrippen
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- Optie voor een functionele definitie van cultuur >< definitie gesteund op sociale categorie/
construct


- Sociale categorie constructen:

- Direct geassocieerd met cultuur: ras etniciteit, nationaliteit

- Soms indirect geassocieerd met cultuur: geslacht, sexuele oriëntatie, handicap -> 

subculturen binnen een cultuur

- Cultuur niet te reduceren tot één van deze sociale constructen

Ras

- Geen absolute correspondentie tussen ras en cultuur: gelijkenissen én verschillen

- Hoeveel rassen? 3 (Caucasian, Mongoloid & Negroid) of 37?

- Cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, ras niet

- Variabiliteit binnen groepen > tussen raciale groepen


- Psychologische karakteristieken

- Genetische systemen (bloedgroepen, serum proteïnen, enzymen)


- Geen consensus over de oorsprong van rassen:

- Gemeenschappelijke voorouder - Afrikaans continent: 200 000 jaar geleden

- Multipele afstamming vanuit verschillende regio’s (Wolpoff & Caspari, 1997)


- ‘Ras’ als sociale ipv biologische constructie (Hirschfield, 1996)

Etniciteit 

- Construct dikwijls gebruikt in de US: verwijst naar ras en cultuur

- African Americans, Asians & Pacific Islanders, Latinos & Native Americans

- Ethnos: mensen van een stam

- Phinney (1996): 3 aspecten


- Culturele normen en waarden

- Etnische identiteit

- Attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus; bv. Allochtone groepen


Nationaliteit

- Verwijst naar het land van herkomst; wordt dikwijls (ten onrechte) gelijkgesteld met cultuur: de 

Amerikaanse, Duitse of Franse (eet)cultuur

- Dikwijls als categoriserend kenmerk gebruikt in onderzoek


- Makkelijk te operationaliseren

- Wat reflecteert dit?


- Er kunnen verschillende culturen zijn binnen één nationaliteit: multiculturalism within countries

- Dominante en perifere culturen

- Culturen van gelijk belang en omvang

- Intra-nationale diversiteit zal toenemen in de toekomst


Additionele onderscheiden

- Op grond van: geslacht, seksuele voorkeur, fysieke/psychologische problemen, …

- Geslacht, gender roles: cultuurspecifiek of cultuuroverschrijdend

- Functionele onderscheiden of modetrends?

- Nuttig, maar geen eindpunt op zich

- >< ‘populaire’ cultuur:


- Gerelateerd aan artistieke stromingen

- Beïnvloedt niet noodzakelijk alle levensaspecten: beperkter qua impact, duur en 

formalisering en ook minder intergenerationeel overgedragen

- Samengevat: niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare kenmerken voor 

differentiatie

Psychologische subdisciplines

- Cross-culturele psychologen:


- Onderzoeken de validiteit van theorieën voor verschillende etnische of culturele steekproeven

- Kwantitatieve oriëntatie 

- IACCP; Journal of Cross-Cultural Psychology


- Culturele psychologen

- Onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden; ‘indigenous psychology’

- Gevarieerde methoden: veelal kwalitatief georiënteerd


- Intercultureel psychologen

- Bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van verschillende culturen/etnische 

groepen

- Staan erg kritisch tegenover statistische vergelijkingen

- L’association pour la Recherche Interculturelle; boeken
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-> interessant werk dat elkaar aanvult

Panculturele principes versus cultuur-specifieke verschillen

- Pike (1954): Linguïstische concepten


- ‘phonetics’: universele eigenschappen van gesproken geluid/taal

- ‘phonemics’: betekenis die aan geluiden wordt gegeven binnen een cultuur


- Berry (1969, 1989): Etics versus emics

- Etics: aspecten die consistent zijn over verschillende culturen, bv. Relaties aangaan

- Emics: aspecten die verschillend zijn; bv. Hoe relatievorming gebeurt


- ‘imposed etic’!!: hypothesen, constructen, operanionalisaties en verwerkingsmethoden 
geëxporteerd naar andere culturen


‘Etic’ versus ‘emic’ of ‘etic’ én ‘emic’

Observatie: een gedrag kan zowel etic als emic zijn op hetzelfde ogenblik

vb. Variaties in oogcontact tijdens conversatie

- Verschil: in eerste instantie emic geïnterpreteerd

- Onderliggend patroon is hetzelfde: respect tonen voor de andere in communicatie

-> verschillende analyseniveau’s in rekening brengen bij de studie van verschillen

Etic-emic onderzoeksstrategieën

Berry (1989): ipv ‘imposed etic’, pleidooi voor onderzoek gericht op ‘derived-etic’ conclusies

Parallelle ‘emic’ studies in een serie van verschillende culturen:

- Hoeveel culturen meenemen in je analyse? Afhankelijk van studie-onderwerp (vanaf wanneer is 

iets cross-cultureel?)

- Verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken (die kunnen al informeren)

- Gerichte sampling (geen convience samples)

Panculturele conclusies: sterker naarmate variabiliteit in samples en methodes werd gebruikt


2. Aandachtspunten bij cross-cultureel onderzoek

Equivalence: "a state or condition of similarity in conceptual meaning and empirical method 
between cultures that allows comparisons to be meaningful” (Matsumoto, 2000)

Noodzakelijk voor:

- Concept en methode

- Validiteit

- Betrouwbaarheid 

Discussie: kunnen ook deze differentiële impact hebben voor verschillende (sub)culturele 
groepen?

Design:

- Veelal: kijken of culturen verschillen intermen van hun scores op een variabele

- Waarom verschillen culturen? Aandacht voor context variabelen


- Traditioneel analyses met individu als focus

- Ecologische of cultural-level analyses (IC en cardiovasculaire problemen)

- Resultaten niet extrapoleren van het ene niveau naar het andere


- Frequent gebruikte designs:

- Cross-culturele validatie-studie (vb. Equivalentie v/e construct)

- Ethnografisch design (antropologisch veldwerk)


Focus op individu en dan aggregeren naar cultuur -> is dat een goede representatie?

Hoe cultuur definiëren >< assumpties:

- Landen/etniciteit - cultuur

- Groepen niet homogeen

- Stereotypen bevestigd

Sampling culturen

Sampling personen binnen elke cultuur: samples moeten equivalent zijn voor elk aspect, met 
uitzondering van cultuur (anders als confounder inbouwen)

Conceptualisatie en operationarisatie van variabelen: dezelfde term in 2 culturen

- Kan verschillende betekenissen hebben bv. Assertiviteit in Amerika vs onze cultuur (bij ons 

eerder arrogant, luidruchtig)

- Kan eventueel beter op verschillende manieren gemeten worden

Greenfield (1997): sommige constructen zijn per definitie verschillend en onvergelijkbaar over 
culturen (bv. Cognitieve tests)

Taal en vertaling van operationalisaties:

- Back-translation

- Decenter the original language (idiomatische uitdrukkingen)
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Onderzoeksomgeving:

- Bevraging op straat/supermarkt

- Deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken, …

Culturele response-sets: ‘tendencies for members of a given culture to use certain parts of a scale 
when responding’ bv. Beoordeling van de intensiteit van een stimulus door Amerikanen versus 
Koreanen (is het echt dat de ene groep deze emotie minder intens beleeft of durven ze minder 
uitersten gebruiken op de schaal)

Mean-level verschillen >< verschillen tussen individuele leden van de groep (effect size maten 
bekijken)

Interpretatie van de resultaten:

- Associaties tussen lidmaatschap en scores; geen causaliteit

- Dikwijls factoren gesuggereerd als verklaring die niet zijn onderzocht of gemeten

Bias van onderzoekers bij de interpretatie van resultaten; vb. Gemiddelde scores op emotie-
schaal

- Amerikanen: 6

- Hong-Kong Chinezen: 4

Hanteren van (gedeeltelijk) niet-equivalente data (Poortinga, 1989):

- Geen vergelijking maken

- Niet-equivalentie reduceren: herschalen

- Niet-equivalentie interpreteren

- Negeren (uiteraard te mijden)


3. Modellen voor het beschrijven van culturele verschillen: Hofstede & Schwartz

Kritisch zijn, maar het is moeilijk een beter alternatief te vinden

Hoe verschillen tussen cultuur beschrijven?

- Natuurlijke (ecological) en sociaal-economische (sociopolitical) indicatoren, Rummel (1972): FA 

van 236 macro-variabelen -> 7 factoren

- Economische ontwikkeling

- Grootte

- Politieke oriëntatie

- Buitenlands conflict

- Bevolkingsdichtheid

- Religie

- Intern conflict


- Objectieve versus subjectieve elementen van een cultuur:

- Wat men kan zien: kledij, techniek, architectuur, …

- Sociale normen, gewoonten, waarden, …


- Subjectieve elementen van een cultuur verder opgedeeld in:

- Domeinen: de kenmerken zelf bv. waarden, attitudes

- Dimensies: de structuur en variabiliteit van de kenmerken


- Vooral de dimensies werden bestudeerd

- Individu: de primaire target voor meting

- Cultuur: na aggregatie over individuen


-> Hofstede’s dimensies

Schwartz’s structuur van waarden

Hofstede’s studie van werkgerelateerde waarden:

- Had toegang tot internationaal survey-onderzoek van personeel van ‘Hermes’ (IBM)


- 2 meetmomenten: 1967 / tussen 1971-73

- 117 000 respondenten

- Secundair materiaal: items over werk en werkgerelateerde materie en waarden

- Sampling uit bestand van service en marketingpersoneel: 40 landen

- FA gemiddelde scores voor deze 40 landen:


- Na aggregatie over werknemers binnen een land

- 4-factorenoplossing


- 4 (5) dimensies

- ‘Power distance’: de mate van respect en de psychologische afstand tussen hiërarchische 

posities

- ‘Uncertainty avoidance’: mate van planning en initiatieven om stabiliteit te installeren 

tegenover de onzekerheden van het leven
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- ‘Individualism-collectivism’: wordt identiteit ontleend aan individueel streven en 
verwezenlijkingen of aan lidmaatschap van de groep


- ‘Masculinity-femininity’: mannelijk versus vrouwelijk georiënteerd zijn van een cultuur

- Long-term versus short-term orientation: related to the choice of focus for people’s efforts, 

the future or the present 

- Later uitgebreid naar 50 landen

- Rangschikking van landen naargelang scores op de vier dimensies (Oostblok - en Afrikaanse 

landen ondervertegenwoordigd)

- ‘Power distance’ en ‘I/C’ sterk negatief gecorreleerd; conceptueel onafhankelijk

- I/C veelal gebruikt;

- Klemtoon op ‘nationale’ cultuur; niet veralgemenen naar alle individuen: -> ecollogical fallacy 

- Evaluatie:


- Sampling beperkingen (IBM, selecte groepen, mannen, …); kan ook als sterk punt worden 
gezien


- Datering (30 jaar geleden)

- Causaliteit: ‘Culture’s consequences’: Westen I - welvaart


Chinese Culture Connection (1987) -> toevoeging 5e dimensie

- Kritiek: Hofstede’s studie Westerse bias

- Emic: Chinese informanten die waarden uit hun cultuur opsomden -> vragenlijst

- Voorgelegd aan 50/50 m/v-en uit 23 nationale culturen

- FA: 4-factorenoplossing

- 3 van de 4: substantiële overlap met de Hofstede-dimensies

- Hofstede suggereert een nieuwe naam voor deze vijfde dimensie:


- Confucian work dynamism

- ‘Long term versus present/past perspective’


Ook als gemiddelden van culturen kijken, kijken naar overlap

Schwarts & co (1987, 1994)

- Beklemtoonde brede sampling:


- Culturen (Westers en niet-Westers)

- Fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, welbevinden


- 56 waarden: ‘how much each value is a guiding principle in your life’

- 50 landen, doorgaans studenten of leerkrachten

- Smallest space analysis: gelijkaardig patroon in 32 samples afkomstig uit 20 landen (livchte afw 

voor China en Zimbabwe)

- Conclusie: structuur van waarden vrij consistent (figuur 3.2)

- 10 waarden onderscheiden binnen deze plots:


- Geen contradictie met Hofstede & Chinese groep

- Eerder meer specifieke aanvulling


- 10 waarden typen na analyse van individuen binnen een cultuur:

- Kolomsgewijs: Power, Achievement, Hedonism, Stimulation, Self-direction, Universalism, 

Benevolence, Tradition, Conformity, Security

- 45 van de originele 56 waarden hadden een stabiele 

positie over de verschillende landen: mean-level 
analyse over landen


- Opnieuw smallest space analysis: 7 waarden typen 
(komt nu dicht bij Hofstede uit)

- Conservatism vs (intellectual & affective) autonomy: IC

- mastery/hierarchy vs egalitarian commitment/

harmony: PD

- Link met typologieën voor de classificatie van sociale 

relaties (Fiske, 1991, 1992): ‘communal sharing’, 
‘authority ranking’, ‘equality matching’ & ‘market pricing’


4. Culturele verschillen voor specifieke eigenschappen

Geslachtsverschillen over culturen

- >< Mead (1935): zei dat ze culturen had gevonden met heel wat verschillen


- meer representatieve sampling: meer consistentie

- Buss: Studies naar partner-voorkeur: 37 culturen, N=9 5000: beoordelen van 18 kenmerken 

gewenst bij een partner + rangordenen van 13 andere criteria van belang bij partnerkeuze

- Variantie verklaard door geslacht: 2.4% (BPS)
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- Variantie verklaard door cultuur: 14% (JCCP)

- Mannen: youth, health & beauty; vrouwen: earning capacity, ambition & industriousness; maar 

zelfde top-4 rangordening: begripvol, intelligent, enthousiast en gezond

- Grotere culturele verschillen (vb. Maagdelijkheid): 37% van de variantie verklaard door cultuur

Emotionele expressie:

- Blijdschap, droefheid, woede, afkeer, verrassing, en angst

- Interessanter is om te onderzoeken of deze emoties meer worden ervaren en getoond in 

diverse culturen

- Matsumoto et al. (1988):


- US studenten: emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal; meer positieve 
emotionele reacties + meer verbale kadering; andere uitlokkende factoren

- Japanese studenten: omgekeerd


- ‘Onderdrukte emoties bij Oost-Aziaten’, Friesen (1972): stress-inducerende film versus 
neutrale film

- Alleen: geen verschillen tussen US- en Japanese studenten

- Met PL: Japanese studenten lachten meer


- Conclusie: niet noodzakelijk verschillen in beleving/expressie op zich, maar wel in ‘display 
rules’


- Consistente bevinding over studies:

- Expressie en herkenning universeel; beleving en display meer cultuurgebonden

- Mensen in I en laag PD-culturen reageren meer expressief; meer noodzaak hiertoe voor het 

in stand houden van sociale interactie 

Persoonlijkheidstrekken: op drie manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur:

- Evoked culture: verschillende omgevingscondities lokken een response set uit:


- Coöperatief delen/egalitarisme en beschikbaarheid van voedsel

- Belsky: opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie

- Eerbegrip & beschikbaarheid economische middelen: openlijke agressie


- Transmitted culture: kenmerken doorgegeven in interacties tussen personen

- Moraal: goed en slecht, 5 jaar - volwassenen: .89

- Interdependence - independence, individualisme en collectivisme

- Rhee et al. (1995): Local Korean, Identified Asian Americans, Unidentified Asian Americans, 

European Americans; zelfbeschrijvingen: trekken >< sociaal gerelateerd

- Self-enhancement


- In alle culturen, wel verschillen in termen van de mate waarin

- US meer self-enhancement ivm Japan, Korea, niet alleen individueel, maar ook op het vlak 

van groepsvergelijkingen (onze universiteit tov andere universiteiten)

- Verklaringen:


- Aziaten doen meer/evenzeer aan impression management, maar laten dit niet bekijken

- Reëel verschil

- (indicaties voor beiden): geen echt afdoende onderzoek


- Variaties binnen culturen bv. Sociale klassen: gehoorzaamheid/conformiteit versus 
onafhankelijk oordeel


- Cultural universals

- Expressie en herkenning van emoties

- Karakteristieken van mannen/vrouwen (Williams & Best, 1990)

- FFM


- Big Five: cross-cultureel goed realiseerbaar (Church & Katigbak, 1998); ook vanuit emic 
standpunt


- Structurele gelijkheid impliceert niet noodzakelijk een gelijk belang; vb. Filipino’s meer belang 
aan Agreeableness


- Agressie

- Veeleer als gedrag dan als trek geconceptualiseerd

- Uitlokkende factoren in acht nemen (kunnen verschillen per cultuur)


- Moord:

- US versus UK: x 7-8; Zuid-Afrika - UK: x 35

- Landau (1984): toenemende stress en wegvallen van sociale support

- Anderson & Anderson (1996): in warm klimaat (via meer negatief affect en hostiliteit)

- Archer & Gartner (1984): landen met recent oorlogsverleden; legitimeert geweld


Individual differences -> differences between cultures

- Aggregate across individuals within a culture: sense?
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- Difference within a culture > differences among cultures

- Individual differences

- Heterogeneity within cultures: cultures are not homogenous entities


- Correspondence between aggregate ratings and cultural stereotypes?

- E.g; Germans -> stereotype ‘punctual’, ‘inflexible’, ‘respect for authority/hierarchy’, …


- Do aggregate ratings reflect such stereotypes? “Kernel of truth” or not?

- Interactions among group factors: culture, sex, age, … stereotypes

- What is the impact on/importance for day-to-day/business interactions?


6. National character beoordelingen

Aggregate personality ratings

Personality Profiles of Cultures Project (McCrae et al., 2005):

- Self- and peer ratings of personality: NEO-PI-R: aggregated across individuals; standardized 

scores (M=50; SD=10)

- Parallels between self- and observer ratings (N, E, O, - C)

- Aggregate scores make sense

Schmitt et al. (2007, Journal of Cross-Cultural Psychology)

- ISDP (International Sexuality Description Project)

- 56 nations

- Big Five Inventory (BFI; Benet-Martinez & John, 1998)

- NEO PI-R (only or N, E and C; rs>.43)

- 10 regions: North-America (3), South-America (5), Western Europe (8), Eastern Europe (11), 

Southern Europe (6), Middle East (4), Africa (7), Oceania (3), South and Southeast Asia (5), and 
East Asia (4)


- E.g. East Asia: Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Taiwan

Schmitt ook belangrijk voor seksueel onderzoek

Terracciano et al. (2005)

- FFM aggregate trait patterns - FFM national stereotypes?

- … In general no correspondence, though there are exceptions

- Popular stereotypes:


- French: charming, agreeable, …

- Americans: closed and conservative

- Dutch: grudging, extraverted, …


-> zelfbebording vergeleken met stereotypen, lage correspondentie


6. Discussie

Conclusies:

- Culturen maken verschil

- Meting: inspanningen voor doen

- Verschillen binnen culturen dikwijls groter dan verschillen tussen culturen

- Cultuur >< individu: opletten met generaliseren

- Stereotypen - aggregate traits

- Grenzen vervagen (niet allen geografisch)

Take away message

- Cultuur is dynamisch

- Operationarisatie van cultuur is niet evident >< categorisatoe

- Emic-epic benaderingen

- Analyseniveau is heel belangrijk: individu -> culturele groe^

- Er bestaan een aantal modellen die verschillen tussen culturen beschrijven: zijn deze nog up to 

date?

- Variatie binnen is veelal groter dan variatie tussen

- “National character”: geen kern van waarheid 


Hoofdstuk 6: Evolutionaire verklaringen

1. Evolutionaire theorie: principes en basisbegrippen

Ieder individu: product van afstamming

- Overleving tot reproductieve leeftijd

- Reproductie (voortplanting)

Elke mens: resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces

Pre-Darwiniaas: wetenschap dat alles verandert
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- Allerlei adaptaties

- Sommige species uitgestorven

Darwin (“The Origin of Species” - 1859)

- “Adaptaties”: aanpassingen aan de omgeving bv. Giraffen

- Pad en proces waarlangs deze adaptatie loopt: natuurlijke selectie

1. Each species shows variation

2. There is competition within each species for food, living space, water, mates etc.

3. The “better adapted” members of these species are more likely to survive - “Survival of the 

Fittest” (bv. Katten hebben een grote kroost omdat vaak de zwaksten sterven)

4. These survivors will pass on their better genes to their offspring who will also show this 

beneficial variation

Natuurlijke en seksuele selectie:

- Observatie: (te) veel nakomelingen; v variabiliteit

- Varianten met betere adaptaties (succesvolle varianten): meer kans om hun lijn (genen) verder 

te zetten -> ‘survival selection’

- Vijandige natuurelementen

- Adaptaties


- Voedingsvoorkeur (proteïnen, vet, suiker -> vroeger een voedseltekort, belangrijk om 
energierijke reserves op te slaan, nu is dat niet meer zo adaptief)


- Angst van sommige dieren (bescherming, bv. Angst van slangen en spinnen om niet gebeten 
te worden)


- “Adaptief” wanneer het zinvol is voor het overleven van de soort

- Sommige kenmerken weinig adaptief: >< natuurlijke selectie

- Introductie 2e evolutionaire principe: ‘seksuele selectie’

Seksuele selectie:

- Kenmerken die bijdragen tot ‘mating succes’

- 2 vormen van selectie/comptetitie


- Intraseksuele comptetitie: de winnaar kan genen meer doorgeven (vb. Mannelijke herten)

- Interseksuele competitie: zoeken naar kwaliteiten in een ‘partner’ (vb. Pauw, vrouwtjes 

verkiezen blauw-groene mannetjes over bruine mannetjes)

- Differentiële genenreproductie: reproductief succes relatief tov anderen, op grond van 

succesvolle survival + succesvolle mating competitie

- Hamilton (1964): ‘inclusive fitness (IF) theory’:


- Voortplanting op zich

- Ander gedrag nuttig bij het overleven van genetische verwante


Inclusive fitness

- = je eigen reproductie succes + de effecten die je hebt op de reproductie van de genetische 

verwanten, gewogen voor de grootte van de genetische verwantschap

- Impliceert:


- Dat men risico neemt voor genetische verwanten (investering)

- Grootte van dit risico/investering functie is van genetische verwantschap vb. Nier aftsaan 

doen we meestal enkel voor familie

- IFT draagt bij aan het begrijpen van altruïsme; zorg voor eigen kinderen versus zorg voor 

andere kinderen, …

Resultanten van een evolutionair proces

1. Adaptaties

- Primair product van de evolutie

- ‘A reliably developing structure in the organism, which, because it meshes with the recurrent 

structure of the world, causes the solution to an adaptive problem’ (Tooby & Cosmides, 1992)

- Reliably: ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de levensloop

- Resultante van aspecten uit de omgeving

- Moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem (= elk probleem dat zich aandient in 

het kader van overleving of reproductie = evolutionaire uitdaging)

- Kernelement ‘special design’: de eigenschappen van een adaptatie als oplossing voor een 

probleem, efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid (sleutel die in het slot past)

- Adaptaties zijn op hun beurt vergankelijk idv zich wijzigende omgevingen (vb. Voedselvoorkeur 

voor suikers en vetten, xenofobie)

2. Bij-producten van adaptaties: vb. Lamp die behalve licht ook warmte geeft, voor van de neus 

om bril te dragen, bipedalisme om te surfen/skaten

3. Random variaties, ‘evolutionaire ruis’: neutraal mbt selectie, bv. Manier van lopen
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-> evolutionaire psychologie is dus primair gericht op beschrijving van adaptaties

Evolutionaire psychologie: 3 uitgangspunten

- Domein-specifiek: adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek probleem:


- Adaptief: voorkeur ontwikkeld voor suikerrijk voedsel

- Geen direct nut voor de oplossing van andere problemen


- Talrijk: groot aantal adaptieve uitdagingen >< groot aantal adaptieve mechanismen bv. 
‘natuurlijke’ angst voor verschillende elementen -> protectie tegen de verschillende vijanden


- Functioneel: onze psychologische mechanismen en systemen zijn functioneel afgestemd op het 
bereiken van een doel


Het evolutionair perspectief op 3 niveaus van de persoon

- Menselijke natuur

- Geslachtsverschillen

- Individuele verschillen


2. Evolutionair perspectief op de menselijke natuur

Hogan (1983): status (getting ahead) en acceptatie door de groep (getting along) als belangrijkste 
motieven

Uitsluiten -> overleven onmogelijk

Baumeister & Tyce (1990): ‘sociale angst’ als adaptatie om afkeuring/uitsluiting door de groep te 
vermijden

Baumeister & Leary (1995): adaptieve functies van de groep voor het individu:

- Delen van bronnen (voeding, info, gereedschappen, …)

- Beveiliging bieden tegen externe dreiging; defensie in groep

- Potentiële partners (reproductie)

- Groepen omvatten familie (altruïsme, zorg voor nakomelingen, …)

Baumeister & Leary (1995): adaptieve functies van de groep

Evidentie:

- Elder & Clipp (1988): externe bedreiging -> groepscohesie stijgt


- Oorlogsveteranen rapporteren de meeste hechte relaties met voormalige strijders; band 
hechter naarmate het aantal gesneuvelden toeneemt


- Rabbie & Horwitz (1969): Delen van bronnen -> groepscohesie stijgt

- Meer oriëntatie op de in-group na toekenning van een reward aan één van de groepen


- MacDonald & Leary (2005): social pain theory

- Uitsluiting (sociale pijn) en fysieke pijn zijn gerelateerd aan dezelfde gebieden in de hersenen 

(anterieure cingulate cortex: verwerking van de pijnsignalen)

- Uitsluiting is “letterlijk pijnlijk”


Onderliggend principe van altruïstisch gedrag: is functie van genetische verwantschap (in dalende 
volgorde)

- Wie redden uit een brandend huis wanneer je maar 1x naar binnen kan?

- Burnstein et al. (1994):


- Jongere verwanten meer geholpen dan oudere

- Personen met hogere reproductieve mogelijkheden worden meer geholpen (in 

levensbedreigende situaties)

- Life or death situaties: jonge kinderen meest geholpen; 75-jarigen minst

- Variant hierop, hongersnood condities: curvirlineair verband, piek op 10-jarige leeftijd 

(hebben kans om tot reproductie leeftijd te komen)

- Triviale situaties: 75-jarigen meer geholpen dan 45-jarigen


Expressie van emoties universeel, 3 evolutionaire perspectieven:

- Universaliteit als criterium van adaptatie (kern van menselijke soort)

- Emoties signaleren ‘fitness affordances’


- Bv. Vermijden van situaties die fitness aantasten

- Manipulatie hypothese: emoties zijn ontwikkeld om de psychologische mechanismen van 

anderen te bespelen vb. Verbale dreiging + boze blik (expressie van woede): meer effectief


3. Evolutionair perspectief op geslachtsverschillen

Geslachten zullen verschillen in domeinen waar ze geconfronteerd werden met verschillende 
evolutionaire uitdagingen (adaptatie problemen)

Kernvraag vanuit een evolutionair perspectief op geslachtsverschillen: in welke domeinen zijn de 
geslachten met verschillende uitdagingen geconfronteerd?

Agressie, jaloersheid, seksuele variatie en partnerselectie
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Cross-culturele observatie: substantiële proportie van de moorden gepleegd door mannen op 
mannen (agressie)

Evolutionaire verklaring: seksuele competitie

- Theorie van “ouderlijke investering”: vrouw = het geslacht dat meer investeert in zorg voor het 

nakomelingschap -> selectief in partnerkeuze (inter-seksuele competitie) -> intra-seksuele 
competitie onder mannen


- Mannen kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwen -> grotere reproductievariatie bij 
mannen (dan bij vrouwen): sommige mannen zullen veel nakomelingen hebben; andere bijna 
geen = ‘effective polygyny’ vb. Robben in California (5% vd mannetjes produceert 85% vh 
nakomelingschap)


Hoe groter de reproductievariatie tussen de geslachten, hoe heviger de competitie binnen het 
geslacht met de grootste variante (=mannen), hoe meer agressie

Soorten met hoge reproductievariatie zijn sterk seksueel dimorf: sterk uitgesproken verschil in 
grootte en structuur tussen mannetjes en vrouwtjes, bv. 

- Robben: 4 tot 1

- Chimpansees: 2 tot 1

- Mensen: mannen 12% groter

Seksueel dimorfisme = evolutionair ontstaan door intra-seksuele competitie. Meer agressie bij 
soorten die sterk seksueel dimorf zijn

Jaloezie 

Fundamentele twijfel over het vaderschap; is doorgaans minder het geval bij moeders

Hypothese: mannen en vrouwen zullen verschillen in het gewicht dat ze toekennen aan cues die 
jaloersheid uitlokken

- Mannen: meer gewicht aan seksuele ontrouw

- Vrouwen: meer gewicht aan factoren die het langdurig commitment van de man in gevaar 

brengen, bv. Verliefd worden op een andere persoon

Resultaten: hypothesen bevestigd (Buss et al., 1992); ook met fysiologische metingen

- Beide groepen reageerden sterk afwijzend op de twee opties

- Bij geforceerde keuze: sterke verschillen in de lijn van de voorspellingen 

Cross-cultureel? US, Duitsland, Nederland, Korea, Japan, Kroatië

Alternatieve verklaringen (DeSteno & Salovey, 1996)

- Mannen denken dat seksuele ontrouw leidt tot een romantische relatie met de rivaal (‘double 

shot’)

- Vrouwen denken dat verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw (‘reverse double-shot’)

Additioneel onderzoek (Buss et al., 1999): kiezen tussen 2, wat maakt je het meest van streek?

- Partner vormt een emotionele relatie met een ander, zonder seks

- Partner heeft een seksuele relatie met een ander, zonder emotionele band

-> 35% verschil tussen mannen en vrouwen (evolut hypothese)

Ander scenario: partner én seksueel én emotioneel gebonden aan een rivaal: wat von je het 
ergste?

-> 63% van de mannen vonden het seksuele het ergst tov 13% van de vrouwen

Geslachtsverschil nog groter wanneer men hoog scoort op dispositionele jaloezie (Miller & Maner, 
2009)

Samengevat:

- Sterke cross-culturele replicatie

- Over verschillende methodes

- Double-shot en reverse double-shot hypothese verworpen


4. David Buss: onderzoek naar matingstrategieën

Geslachtsverschillen: aantal seksuele partners

Predictie: het geslacht dat minder investeert in zorg voor het nakomelingschap, zal minder 
selectief partners kiezen en zal vaker kiezen voor meerdere partners

Buss & Schmitt (1993): Ongehuwde M/V universiteitsstudenten werd gevraagd hoeveel seks 
partners ze zouden willen in de toekomst

- Vrouwen: 1 tijdens de volgende maand en 4 tot 5 in hun hele leven

- Mannen: 2 tijdens de volgende maand, 8 de volgende jaren en gemiddeld 18 in hun hele leven

Schmitt et al. (2003): replicatie in cross-culturele studie (52 landen): universeel geslachtsverschil in 
verlangen naar seksuele variatie

Geslachtsverschillen: “seks met een onbekende”
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Clark & Hatfield (1989): US studenten (University of Florida) benaderd door iemand van het andere 
geslacht, 3 condities

- Wil je met me uitgaan vanavond? (55%/50%)

- Wil je mee naar mijn appartement vanavond? (6%/69%)

- Wil je seks met mij vanavond? (0%/75%)

Vrouwen: vonden de aanpak erg grof, vreemde vraag

Mannen: voelden zich gevleid, 25% weigeraars zochten verontschuldigingen

Voracek et al. (2005): replicatie in Oostenrijk - identieke bevindingen

Houding tov casual sex: mannen stonden hier meer positief tegenover

- Oliver & Hyde (1993): d=.81; Petersen & Hyde (2010): d=.45

Angier (1999): trekt deze verschillen in twijfel, vrouwen denken meer aan het gevaar dat 
verbonden is aan het optrekken met een vreemde

Clark (1990): “misschien willen vrouwen wel seks met een onbekende, maar alleen als hun 
veiligheid is gegarandeerd”

M/V gecontacteerd door goede bekenden die een erg positieve beschrijving van de onbekende 
gaven; nadien dezelfde vragen voorgelegd

Resultaten:

- Date (91%/96%)

- Seks (5%/50%); niemand bracht veiligheid ter sprake; casual sex door vrouwen wordt minder 

geaccepteerd in onze maatschappij

Johnson (1970): 48% van de Amerikaanse mannen tov 5 % van de vrouwen interesse in 
buitenechtelijke  seks

Terman (1938): mannen (N=769) - vrouwen (N=770) -> zou je buitenechtelijke seks willen stel dat 
je partner daar volledig oké mee is?

- 72% van de mannen

- 27% van de vrouwen verlangde naar buitenechtelijke seks

Sigusch & Schmidt (1971): 46% van de Duitse mannen versus 6% van de vrouwen zou ingaan op 
een one-night stand

Conclusie: hypothese bevestigd. Vrouwen zijn selectiever in het kiezen van bedpartners, en kiezen 
vaker voor minder bedpartners

Hypothesen:

- M: fysieke aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid)

- V: financiële middelen en potentieel

Resultaten: hypothesen bevestigd; beiden groepen klasseerden andere kenmerken 
(persoonlijkheid!) hogerop in de hiërarchie

Bevestigd in 37 culturen (Buss, 1989); gerepliceerd in 2011 (Russock)

‘Structural powerlessness hypothese’ (SPH): Alternatieve verklaring voor het verschil / Eagly & 
Wood (1999): mannen geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’

-> Hoe hoger het inkomen/SES van de vrouw, hoe meer belang ze hecht aan financiële middelen 
en SES in een man (Buss, 1989; Delton, Robertson, & Kenrick, 2006; Todosijevic et al., 2003; 
Wiederman & Allgeier, 1992)


5. Evolutionair perspectief op individuele verschillen

Moeilijkst te bestuderen en meest speculatief

Vier evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen:

1. Omgevingsinvloeden bv. Stresserende omgeving (oorlog, natuurramp): mensen hebben 

voorkeur voor onmiddellijke bevrediging, en reproduceren op jongere leeftijd (Frankenhuis, 
Panchanathan & Nettle, 2016; speculatief en niet-causaal te interpreteren


2. Interactie met andere persoonskenmerken: adaptieve zelf-beoordeling van sterktes en 
zwaktes bv. Sociale interactie (mannen) en lichaamsbouw: succes van strategie (meer 
agressief of meer coöperatief) hangt af van lichaamsbouw (gespierde mannen, agressief/ 
mager of zwaar: coöperatief)


-> agressie = reactief erfelijk

3. Frequentie-afhankelijke selectie

Bv. Mating strategie van vrouwen

- Investering in het vaderschap

- Kwaliteit van het genenmateriaal

Mogelijkheid dat ze moet kiezen: attractieve mannen kunnen kiezen voor korte relatievormen (de 
vrouw moet dan inboeten op het eerste criterium)

2 verschillende strategieën:
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- Unrestricted marriage strategie: attractiviteit, ‘sexy sons’ fenomeen - grotere competitie tussen 
de mannen -> succes daalt


- Restricted marriage strategie: investering, ‘stage’, meer vrouwen zoeken mannen om te 
investeren -> succes daalt


Succes van de strategie: afhankelijk van het voorkomen in de populatie, wanneer de strategie 
meer voorkomt in de populatie -> minder succesvol

4. Geen universeel optimaal niveau van persoonlijkheidstrek (zie Nettle, 2006)

Prisoner’s dilemma: dit Principe (coöperatie en non-coöperatie) gebruikt om verschillen in leider-
volger relaties te verklaren

Differential K-theory (Rushton, 1985): tradeoff between parental investment and mating effort (hoe 
vaak je seks hebt)

- K = dimensie gaande van laag parental investment/hoog mating effort (lage attachment in 

kindertijd, hoog Mach, hoog risicogedrag) naar hoog parental investment/laag mating effort 
(hoge attachment in kindertijd, laag Mach, laag risicogedrag)

- K-factor is matig negatief geassocieerd met Neuroticisme (-.24)

- K-factor is sterk negatief geassocieerd met psychoticisme (-.67)


- Idee = de K-dimensie zorgt voor het ontstaan van individuele verschillen in PH trekken

Nettle (2006) - The evolution of personality variation in humans and other animals (American 
Psychologist)

- Obervatie: traits, intelligentie, (…): 30-60% genetisch

- Hoe kunnen we deze genetisch bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren?

- Tooby & Cosmides (1990, 1992): “human genetic variation … is overwhelmingly sequestered 

into functionally superficial biochemical differences, leaving our complex functional design 
universal and species typical (p. 25, 1992)


- ‘winnowing effect of natural selection’ -> er zal weinig genetisch bepaalde variatie overblijven 
voor fitness gerelateerde eigenschappen


- Bij natuurlijke selectie: onsuccesvolle varianten weg

- “heritable variation in a trait generally signals a lack of adaptive significance” (Tooby & 

Cosmides, 1990, p.38)

Klopt deze redenering?

Nettle (2006) gaat hiertegen in:

- Observatie: genetische variabiliteit is observeerbaar in alle soorten

- Verschillende mechanismen om dit te verklaren


- Soms zijn er alternatieve gedragsstrategieën mogelijk die even adaptief zijn (lage score op E, 
hoge score op E)


- Geen ‘universeel optimum’ van wat meest adaptief is

- Hieronder blijft genetische variabiliteit bestaan (die aan de basis ligt van E)


- Bestuderen hoe variatie kan voortbestaan ondanks selectie, én kan bijdragen tot fitness

- Mutatie introduceert nieuwe varianten (= bron van variatie) <> selectie verwijdert varianten


- Meer genen betrokken: grotere kans op genetische variatie

- Trade-off: als 2 niveaus op een trek (hoog en laag) dezelfde fitness hebben (allebei even goed 

zijn voor overleving en voortplanting), dan zou het verhogen van het trekniveau sommige 
aspecten van fitness verbeteren, en tegelijkertijd andere aspecten van fitness verslechteren 
(verschillende aspecten aan fitness; bv. zwaardstaartvis)

- Investering in het ene gaat dikwijls ten koste van het andere

- Op ieder moment/plaats


- Een optimaal niveau van een trek (vanuit het standpunt van fitness)

- Kan heel vlug wijzigen


Vinken op Daphne (Galapagos eiland)

- 1977: enorme droogte

- Eerste effect: grotere vinken, met langere snavels in het voordeel (voeden zich met zaden)

- 1978: 


- Lichaamsgrootte: +0.31 SD (tov 1976)

- Snavel: +4%


- 1978 opnieuw regen: genetische diversiteit bleef behouden

Guppen (Trinidad):

- Overerfbare variatie in gedragseigenschappen bv. Waakzaamheid

- Manifest in functie van andere visetende vissen in de omgeving (reeds over een periode van 

ongeveer 20 jaar)

- Wateren zonder visetende vissen: minder waakzaam
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- Wateren met visetende vissen: hoge waakzaamheid

- Natuurlijke selectie laat de populatiedistributie variëren idv de densiteit van de vijandige 

omgeving

Koolmezen (parus major): variatie in termen van agressie (“exploratie”)

- Vrouwtjes: in functie van aanbod voedsel


- Magere jaren: + verband met survival voor vrouwtjes (ze winnen het gevecht om eten)

- Jaren van overvloed: - verband met survival voor vrouwtjes (ze komen in aanraking met 

gevaarlijke en agressieve tegenstanders = risico)

- Mannetjes: omgekeerd patroon


- Magere jaren: - verband met survival (territoriumafbakening minder belangrijk; er sterven er 
genoeg)


- Jaren van overvloed: + verband met survival (competitie voor territorium wordt opnieuw 
groter)


- Niveau van exploratie: kosten en baten

- Optimale balans: afhankelijk van


- Locale condities

- Geslacht


- Er is dus een optimum idv fitness, maar ach van diverse factoren die vlug kunnen veranderen

Persoonlijkheid (Nettle, 2006)

- Neuroticisme


- Positieve effecten:

- Angst heeft een signaalfunctie voor gevaar

- ‘kanarie’ functie (koolmijnen)

- N is ook gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit


- Negatieve effecten:

- Psychische stoornissen: depressie, angst

- Fysieke gezondheid = minder goed door chronische activatie van stress mechanismen


- Extraversie

- Positieve effecten:


- Sociabiliteit - aantal seksuele partners (grotere kans op voortplanting)

- Vluggere integratie in sociale groepen

- Optimisme (langer leven)


- Negatieve effecten:

- Sensation-seeking - risicogedrag


- Ongevallen

- Unsafe sex (-> SOA’s)


- Echtscheidingen (kinderen “overlaten” aan stiefouderschap)

- Risico’s voor overleving (personal survival) en welbevinden van kinderen (offspring welfare)


- Openheid voor ervaringen

- Positieve effecten:


- Exploreren van mogelijkheden

- Creativiteit wordt meer attractief gevonden door vrouwen (voornamelijk tijdens de 

vruchtbare periode in de cyclus) (Haselton & Miller, 2006)

- Poëten en kunstenaars hebben meer seksuele partners (Nettle & Clegg, 2006)


- Negatieve effecten:

- Schizotype eigenschappen; eigenaardige percepties

- Paranormale overtuigingen

- Psychose; schizofrene kenmerken


- Aangenaamheid

- Positieve effecten:


- Empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie 

- Coöperatie brengt op

- Altruïstisch gedrag (cf. inclusive fitness) en reciprociteit


- Negatieve effecten:

- Weinig gevaloriseerd op economisch slagveld

- Zodanig altruïstisch dat persoonlijke belangen ondergeschikt worden

- “unconditional trust of others is almost never an adaptive strategy” (bv. Slachtoffer van 

bedrog)

- Consciëntieusheid


- Positieve effecten:
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- Werkgerelateerd

- Betrouwbaar

- Ambitie

- Zelf-controle, bijsturing


- Negatieve effecten:

- Perfectionistisch, inflexibel, rigide (OCPD, eetstoornissen)

- Opportuniteiten missen; zijn geen norm/regel brekers

- Laten directe kansen liggen


Trade-off: zowel voor voor- als nadelen gepaard met een stijgend trekniveau -> individuele 
variabiliteit blijft bestaan

Nettle (2006) conclusies

- Trade-offs: gezien er geen onvoorwaardelijk optimaal niveau is van elk van de vijf trekken (met 

elk zijn costs en benefits) zal genetische variabiliteit (of individuele verschillen) blijven bestaan in 
de populatie


- MacDonals (1995): ‘fitness disadvantages at the extremes’ -> heeft een stabiliserend effect 
voor gemiddelde-scores


- Nettle (2006): normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de richting van de 
selectie; dus geen stabiliserend effect, maar fluctuatie


- Opmerking: sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, maar toch blijft 
erfelijke variatie bestaan (bv. Fysieke symmetrie)

- Mutaties zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van a-symmetrie


6. Onderzoek naar de persoonlijkheid van dieren (zie les persoonlijkheid)

7. Beperkingen van de evolutionaire theorie

- Adaptaties lopen over duizenden generaties; precieze selectieve krachten zijn moeilijk te 

achterhalen; soms speculatief

- Moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn veranderd

- Waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie

- Afhankelijk van kennis over psychologische mechanismen; bv. Onderzoek omtrent jaloezie: 

welk zijn de uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee gepaard, …

- Verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch onderzoek

Take-away message

- Levert heel wat interessante hypothesen op

- Empirische ondersteuning voor een aantal basisideeën

- Niet evident om toe te passen voor het verklaren van individuele verschillen, maar is een terrein 

“in progress”

- Nettle (2006): interessante bijdrage voor het FFM

- Scope: humaan - niet-humane wezens

- Opletten voor reductionisme


Gastles Sjoerd Dingemanse 
Hoe zitten mensen in elkaar?

Mensen die veel interesse hebben in iets zullen zichzelf veel punten geven (6x hetzelfde vragen)

PE fit - als die past wordt iedereen daar gelukkig van

Ons werk ontstaat doordat die PE fit niet zo goed past -> omgeving aanpassen of (moeilijker) de 
persoon

Dingemanses kantoor is in Middelburg

- Mensen die niet weten wat ze willen worden -> vragenlijsten invullen

- Mensen die wel weten wat ze willen worden -> verkopen zichzelf

Voorspellen van werkgedrag (niet echt wetenschap, educated guess)

Ze doen het steeds op dezelfde manier, met 5 invalshoeken

- Intelligentie (controleren of hun intelligentie overeenkomt met diploma, meestal wel)


- Kijken naar verschillen in goede en sterke kanten, of dit heel groot of goed gespreid is

- Interesses (veranderen sneller dan persoonlijkheid

- Persoonlijkheid (mensen vullen in “zo ben ik meestal”)

- Feitelijk gedrag

- Loopbaan situatie


- Reeds vertoond gedrag is de beste voorspeller van toekomstig gedrag

-> advies

Type A-gedrag: competitief gedrag
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Mensen die slordig zijn: er loopt tijdens het hele onderzoek van alles mis

Dokter: kan deze persoon fietsen? Hij heeft benen, een hoofd, handen -> hij kan het dus (wat we 
doen bij vragenlijsten, intelligentie, interesses & persoonlijkheid meten)

Zien of hij al gefietst heeft (feitelijk gedrag, loopbaan situatie)

2 cases van mensen met dezelfde leeftijd & interesse

Case 1: het gaat goed

Vrouw, begin de 40

ASO, bachelor richting economie/bedrijfskunde, master organisatiekunde. Gestart als 
beleidsadviseur bij een grote gemeente, vrij snel grotere projecten gekregen, projectleiderschap 
en daarna leidinggevende functie bij een ministerie. Wordt nu getest voor een (zware) 
leidinggevende functie bij een relatief kleine gemeente (teringzooi, mensen bijten elkaar al jaren de 
kop af). 

Loopbaansituatie: Leeftijd, functies en deze loopbaanstap geven een indicatie van een 
bovengemiddeld getalenteerde professional.

Feitelijk gedrag:

- ASO, HBO richting economie/bedrijdskunde, master organisatiekunde aan universiteit. Alles 

verloopt vlot

- Zeer efficient en contactvaardig. Bruisend tiepje. Kan zichzelf verkopen, maar is ook écht 

aardig (niet gewoon aardig doen).

Interesses: Holland (PAKSOC)

Persoonlijkheid: Big Five

Scores afgezet tegen andere personen -> normaalverdeling

9 stanines, 4-6 bevat 54% van de bevolking

kunstzinnig: kan een interesse zijn (hobby), kan zijn dat ze daar iets mee doen in de loopbaan 
(doorleefde interesse)

Laag scoren op ondernemend: afwachtend, laat anderen keuzes maken en volgt

Kunstzinnige mensen willen variatie (anders wordt je huisschilder), scoren laag op conventioneel

-> als die allebei hoog zijn, dan ben je ingewikkeld (bij elke 2 karakteristieken die tegenover elkaar 
liggen)

Extraversie en ondernemend gaan vaak samen

Case 2: het gaat niet zo goed

Vrouw, begin 40

ASO, bachelor richting internationale economie. Gestart als beleidsadviseur bij een kleine 
gemeente, daar binnengekomen op een werkervaringsplek. Altijd hetzelfde werk blijven doen, wel 
bij andere organisatie-onderdelen, als gevolg van reorganisaties. Krijgt een loopbaanonderzoek 
aangeboden in verband met haar terugkeer na een burn-out periode. Iemand die zichzelf niet 
goed kan verkopen. Andere instanties zorgden voor veranderingen in werkplaats, zelf daar niet 
voor kiezen. Misverstanden bij afspraak, geklungel, …. Gigantisch verlegen (lukte niet om praatje 
te maken)

Feitelijk gedrag: Internationale economie klinkt stoer en ambitieus (internationale loopbaan!) maar 
wordt in feite vaak gekozen door mensen die ‘iets met taal’ willen doen, maar niet als docent 
willen eindigen -> veel intelligentie, maar zonder plan en dus niet geschikt voor haar job

Loopbaan situatie: het is haar allemaal overkomen, anderen bepalen waar zij werkt en wat zij doet 
(doe je stage nu of je vindt geen job, als je niet weet wat je wilt doen doe wel iets tussenin, …)

HOLA: hoogste en laagste scores vergelijken

Ondernemend en sociaal werken allebei met mensen, waren allebei laag bij deze vrouw

Hoge emotionaliteit: veel gevoelens die niet geuit worden, niet zo gezond

Scores leren interpreteren is heel moeilijk

Als scores heel hoog of laag zijn kun je ze met intensieve training ook niet veranderen, lichtjes 
aanpassen, maar meestal ook maar een paar maanden effect

Mensen met hoge extraversie zetten sneller de stap om te veranderen van werk, ondernemende 
types blijven niet lang in frustrerende werksituaties

Resumerend: tests en vragenlijsten zijn gereedschap. Een professional die goed getraind, 
gedreven en ervaren is kan er veel nut van hebben.

Gebruik meerdere invalshoeken (theorieën, vragenlijsten, psychologen, …), blijf kritisch en kijk uit 
met conclusies trekken als je de uitkomsten niet besproken hebt met de invuller.

-> altijd nabespreking met de cliënt

Individuele verschillen kunnen groot zijn en ‘iets met mensen’ is leuk
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Hoe zitten een werkomgeving in elkaar?

Mensen besteden veel tijd op hun werk, dus voor psychologen ook heel belangrijk

Alle beroepen zijn gecodeerd in Onet, van alle beroepen aangegeven hoeveel “iets met mensen”, 
“buiten”, … 

Eerst RIASEC, nu 16 componenten erbij LOLA-W (overgang en opnieuw coderen was enorme 
klus)

Wat mensen in feite doen is soms heel anders dan wat in de jobbeschrijving staat

Als het vaag wordt, stop je er iets meer van je eigen interpretatie, persoonlijkheid in
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