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Inleiding	
	

1. Het	belang	van	diagnostiek	in	de	psychologie	
	

Alvorens	echt	met	de	theorie	te	beginnen,	gaan	we	eerst	even	stilstaan	bij	het	belang	van	diagnostiek	
voor	de	psychologie/voor	de	psycholoog,	en	voor	de	psychologie	in	de	praktijk.	Dit	eerste	puntje	moet	
niet	gestudeerd	worden	voor	het	examen,	het	is	enkel	ter	duiding	van	het	belang	van	diagnostiek.	

	

A. Diagnostiek	in	de	psychologie	
	

Wat	is	een	psycholoog?	De	titel	van	psycholoog	is	 in	België	wettelijk	erkend.	Om	die	titel	te	mogen	
dragen,	moet	 je	een	master	 in	de	psychologie	gedaan	hebben.	De	Belgische	Psychologencommissie	
(het	orgaan	in	België	dat	verantwoordelijk	is	voor	de	titel	van	psycholoog)	definieert	het	beroep	als	
volgt:		

‘Het	is	een	beroep	dat	zich	richt	op	

1. evaluatie	van	
2. interventie	in	
3. onderzoek	naar	en	ontwikkeling	van	methoden	voor	evaluatie	van	en	interventie	in	en	
4. disseminatie	(verspreiden)	van	informatie	over	

menselijk	gedragsmatig	en	mentaal	functioneren	op	basis	van	de	wetenschappelijke	discipline	van	de	
psychologie.’		

Wat	je	hier	dus	ziet,	is	dat	assessment	of	evaluatie,	diagnostiek	dus,	een	kerntaak	is	van	het	beroep	
van	psycholoog.	Evaluatie	 is	 iets	wat	heel	veel	psychologen	de	facto	doen	in	hun	beroep.	Maar	het	
beroep	gaat	eveneens	ook	over	onderzoek	naar	en	ontwikkeling	van	methoden	voor	diagnostiek.	De	
kans	is	heel	groot	dat	je	met	beide	later	in	aanraking	gaat	komen,	in	eerste	instantie	bij	het	gebruik	
van	psychologische	assessmentinstrumenten	in	kader	van	je	beroep,	in	tweede	instantie	wanneer	je	
gevraagd	 wordt	 om	 mee	 te	 werken	 aan	 het	 ontwikkelen	 van	 nieuwe	 instrumenten.	 Zo	 kan	 je	
bijvoorbeeld	werken	in	een	rekruteringsbureau	en	moet	je	een	nieuwe	methode	helpen	ontwikkelen	
om	iemand	te	vinden	voor	een	specifieke	job,	omdat	hiervoor	nog	geen	methodes	bestaan.	

	

B. Diagnostiek	in	de	toegepaste	psychologie	
	

Als	we	dan	kijken	naar	waar	psychologie	veelal	wordt	toegepast,	dan	kunnen	we	drie	grote	domeinen	
onderscheiden:		

1. De	klinische	psychologie	en	gezondheidspsychologie	
2. De	bedrijfspsychologie:	personeels-,	beroepskeuze-,	arbeids-	en	organisatiepsychologie	
3. Onderwijspsychologie	of	schoolpsychologie	
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Als	we	inzoomen	op	elk	van	die	drie	domeinen,	dan	zien	we	opnieuw	dat	assessment	en	diagnostiek	
daarin	telkens	een	belangrijke	rol	speelt.		

1. Waar	houdt	de	klinische	psychologie	en	gezondheidspsychologie	zich	mee	bezig?	Vooral	met	
gedrag	waarbij	mensen	klagen	over	zichzelf	of	anderen	over	mentale	problemen,	met	gedrag	
en	 belevingen	 die	 niet	 aan	 een	 bepaalde	 norm	 voldoen.	 Het	 idee	 van	 een	 norm	 is	 hier	
belangrijk.	
Wat	 ze	 dan	 willen	 doen	 is	 enerzijds	 veranderingsgericht	 interveniëren	 zodat	 die	
persoon/omgeving/samenleving	die	klachten	niet	meer	heeft	of	met	het	probleem	kan	leren	
leven	(via	hulpverlening,	therapie,	stressmanagement,	etc.),	en	anderzijds	aan	preventie	doen.	
Vanuit	gezondheidspsychologisch	standpunt	wordt	dan	gekeken	hoe	we	kunnen	vermijden	dat	
bijvoorbeeld	zoveel	mensen	een	depressie	of	burn-out	ontwikkelen.		
Waar	 zijn	 klinisch	psychologen	dan	 te	werk	gesteld?	Sommigen	hebben	een	eigen	praktijk,	
andere	 werken	 in	 centra	 voor	 geestelijke	 gezondheidszorg,	 nog	 andere	 werken	 in	
psychiatrische	 instellingen,	 in	 paaz-afdelingen,	 in	 crisiscentra,	 in	 revalidatiecentra	 of	 in	
bedrijfsgezondheidsdiensten.		
Wat	 gaan	 zij	 dan	 doen	 in	 termen	 van	 diagnostiek?	 Zij	 doen	 aan	 heel	 veel	 vormen	 van	
diagnostiek.	 Een	 belangrijk	 aspect,	 en	 zeker	 wanneer	 men	 werkt	 in	 een	 psychiatrische	
instelling,	zijn	diagnostische	protocollen	(DSM).	Maar	dat	wordt	in	dit	vak	niet	besproken,	maar	
wel	 in	 klinische	 psychodiagnostiek.	 De	 soorten	 diagnostiek	 zijn	 o.a.	 intelligentie-	 en	
persoonlijkheidstesten,	 psychopathologiemetingen	 projectieve	 testen	 (waarbij	mensen	 niet	
direct	weten	waarover	het	gaat,	zoals	bij	het	beoordelen	van	dubbelzinnige	tekeningen	die	voor	
verschillende	interpretaties	vatbaar	zijn),	functionele	gedragsanalyse	(bv.	bij	roken:	Wanneer	
gaat	die	persoon	roken?	Hoe	vaak?	Wat	zijn	de	triggers	in	de	omgeving	die	doen	roken?	Hoe	
kunnen	we	dan	op	die	omgeving	inwerken?),	diagnose	van	het	omgevingssysteem,	etc.			
Enkele	 vraagstellingen	 en	 onderzoeksprocedures	 uit	 de	 klinische	 psychologie	 zijn:	 V:	 Is	 er	
sprake	van	een	psychiatrische	stoornis?	à	O:	Het	toepassen	van	de	psychiatrische	classificatie-
criteria	 (DSM),	 het	 afnemen	 van	 de	 anamnese,	 interviews	 en	 tests;	 V:	 Wat	 is	 de	
draagkracht/last	 van	 een	 persoon?	 à	 O:	 Vergelijking	 van	 intellectuele	 en	 emotionele	
capaciteiten	in	verhouding	tot	de	ernst	van	stressoren;	V:	Wat	is	het	klimaat	op	een	afdeling,	
leefgroep	of	instelling?	à	O:	Het	observeren	en	beoordelen	met	behulp	van	schalen;	V:	Is	er	
sprake	 van	 een	 problematische	 gezins-	 of	 echtpaarrelatie?	à	 O:	 Het	 maken	 van	 gezins-
/relatie-analyse	aan	de	hand	van	gesprekken,	observaties	en	vragenlijsten.	
Het	 is	 interessant	om	te	zien	dat	het	hier	zowel	kan	gaan	om	diagnostiek	van	een	persoon,	
diagnostiek	van	een	koppel	en	diagnostiek	van	een	groep.	

2. Bij	personeels-,	beroepskeuze-,	arbeids-,	en	organisatiepsychologie	zien	we	hetzelfde:	dat	kan	
zowel	gaan	over	het	individu	als	over	een	groep.	
Bij	personeelspsychologie	is	men	vooral	bezig	met	individuele	verschillen	in	prestaties,	functie-
analyse,	 functiewaardering,	 werving,	 selectie,	 plaatsing,	 loopbaanbegeleiding,	
prestatiebeoordeling,	functioneringsgesprekken,	training,	etc.	
Instellingen	waarbij	dergelijke	psychologen	werken	zijn	afdelingen	personeelszaken	(HRM).		
Diagnostische	 procedures	 zijn	 bijvoorbeeld	 testbatterijen	 gebruiken	 en	 ontwikkelen	 voor	
selectie	en	plaatsing,	diagnostiek	van	leiderschap	en	macht,	etc.	
Bij	 beroepskeuzepsychologie	 wordt	 gefocust	 op	 het	 proces	 van	 kiezen	 van	 een	 opleiding,	
beroep,	werkkring	en	op	het	geven	van	info	over	beroepen	en	vereisten.		
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Diagnostische	 procedures	 omvatten	 o.a.	 testen	 van	 geschiktheid,	 testen	 van	 interesses,	
intelligentie	en	persoonlijkheid.	
Bij	 arbeidspsychologie	 wordt	 gekeken	 naar	 kwaliteit	 van	 het	 werk,	 arbeidssatisfactie,	
motivatie,	ziekteverzuim,	stress,	betrokkenheid,	pesten,	etc.	
Belangrijke	 Instellingen	 hierbij	 zijn	 selectie-	 en	 organisatieadviesbureaus,	
bedrijfsgezondheidsdiensten,	voorlichting-	en	preventiediensten.	
Diagnostische	procedures	omvatten	diagnostiek	van	individuen,	groepen,	werkomgevingen,	
en	‘bedrijfscultuur’.	Een	verwant	domein	is	de	ergonomie.	
Bij	de	organisatiepsychologie	wordt	gekeken	naar	het	functioneren	van	personen	en	groepen	
in	organisaties,	samenwerking,	competitie,	coalitievorming,	groepspolarisatie,	communicatie,	
macht,	leiderschap,	taakgericht	klimaat	versus	persoonsgericht	klimaat,	etc.		
Instellingen	zijn	staffuncties	bij	organisatieadviesbureaus,	overheid	en	bedrijven.	
Diagnostische	procedures	omvatten	de	doorlichting	van	een	bedrijf	via	interview	en	tests.	
Vraagstellingen	 en	 onderzoeksprocedures	 van	 de	 bedrijfspsychologie	 zijn:	 V:	 Voldoet	 de	
kandidaat	 aan	de	 functie-eisen?	à	O:	 Screening	 van	de	 kandidaat	met	behulp	 van	 test	 en	
interviews	op	vooraf	gedefinieerde	criteria	via	klassieke	tests	en	assessment	centers;	V:	Is	er	
sprake	 van	 stress-oproepende	 werkomstandigheden?	 à	 O:	 Het	 beoordelen	 van	
werkomgeving	op	inhoud,	omstandigheden,	voorwaarden,	en	verhoudingen	door	middel	van	
observatie	en	gesprekken;	V:	Heeft	de	arbeidsorganisatie	een	goed	 ‘sociaal	klimaat’?	à	O:	
Beoordelen	 van	organisatie	 op	ordelijkheid,	 doelgerichtheid,	 vertrouwen,	waardeoriëntatie	
via	observatie	en	onderzoek	omgeving;	V:	Hoe	 functioneert	de	persoon	 in	zijn	baan?	à	O:	
Beschrijven	 van	 werkwijze,	 gedragsstijl,	 beleving	 en	 prestaties;	 V:	 Hoe	 verloopt	 het	
werkoverleg	 in	 het	 team?	 à	 O:	 Beschrijven	 van	 teambesprekingen	 in	 besliskundige	 en	
groepsdynamische	categorieën;	V:	Voor	welk	beroep	heeft	de	persoon	belangstelling?	à	O:	
Onderzoek	 van	 beroepsinteresses	 en	 –waarden,	 zelfbeeld,	 en	 identiteit;	 V:	 Is	 de	 persoon	
geschikt	 voor	 het	 gekozen	 beroep?	 à	 O:	 Onderzoeken	 van	 voor	 dat	 beroep	 vereiste	
intellectuele	niveau	en	vaardigheden;	V:	Waarom	kan	de	persoon	niet	tot	een	keuze	komen?	
à	O:	Onderzoek	van	persoonlijkheid,	 levensloop,	 levensomstandigheden,	en	betekenis	van	
keuze	

3. Onderwijspsychologie	 bestudeert	 onderwijsleerprocessen,	 cognitieve	 en	 persoonlijkheids-
kenmerken,	groep	en	groepsleiding,	taakkenmerken,	etc.	Ze	focussen	vooral	op	leerlingen	met	
problemen,	en	ze	gaan	die	dan	individueel	begeleiden.		
Een	voorbeeld	van	een	instelling	is	het	CLB.		
Diagnostische	procedures	omvatten	o.a.	individueel	onderzoek	van	leerlingen,	onderzoek	op	
klasniveau,	behalen	van	resultaten,	etc.	
Vraagstellingen	 en	 onderzoeksprocedures	 zijn	 bijvoorbeeld:	 V:	 Is	 er	 sprake	 van	 een	 hoge	
begaafdheid?	à	O:	Het	onderzoeken	van	intelligentie,	creativiteit,	interesses	en	motivatie;	V:	
Wat	is	het	prestatieprofiel	van	een	leerling?	à	O:	Het	onderzoeken	van	schoolvorderingen,	
interesses	 en	 motivatie;	 V:	 Heeft	 het	 kind	 voldoende	 verstandelijke	 capaciteiten	 om	 de	
leerstof	van	de	 lagere	 school	 te	kunnen	opnemen?	à	O:	Onderzoeken	van	 intelligentie	en	
leervermogen.	

Wat	 is	 nu	 de	 conclusie?	 Bij	 het	 doorlopen	 van	 de	 drie	 grote	 toepassingsdomeinen	 zien	 we	 dat	
assessment/diagnostiek	 telkens	 zeer	 relevant	 is.	 Bij	 elk	 van	die	 domeinen	 komt	het	 naar	 voren	en	
speelt	het	een	belangrijke,	centrale	rol.	Wat	we	ook	zien,	is	dat	voor	veel	van	die	toepassingsdomeinen	
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van	de	psychologie	assessment	van	persoonlijkheid	en	intelligentie	een	belangrijke	rol	spelen.	We	zien	
dat	terugkeren	in	zowel	de	klinische	context,	als	in	de	bedrijfscontext,	als	in	de	schoolcontext.	Dat	is	
ook	een	van	de	redenen	waarom	er	in	onze	opleiding	veel	aandacht	aan	wordt	besteed	binnen	dit	vak,	
maar	ook	bij	andere	vakken.	Zo	hebben	we	ook	al	differentiële	psychologie	gekregen	in	verband	meet	
intelligente	 en	 persoonlijkheid,	 maar	 we	 zullen	 ook	 nog	 vakken	 krijgen	 volledig	 gericht	 op	
persoonlijkheid.	Dat	toont	het	belang	aan	van	diagnostiek	in	de	praktijk,	en	vooral	van	diagnostiek	van	
persoonlijkheid	 en	 intelligentie.	 Maar	 diagnostiek	 is	 ook	 belangrijk	 bij	 wetenschappelijk	 of	
experimenteel	onderzoek.	In	een	experiment	heb	je	een	afhankelijke	variabele,	en	of	het	effect	van	je	
experimentele	 condities	 significant	 zal	 zijn,	 wordt	 mee	 bepaald	 door	 de	 betrouwbaarheid	 van	 de	
meting	 van	 de	 afhankelijke	 variabele.	 Als	 je	 een	 bepaalde	 afhankelijke	 variabele	 neemt	 die	 heel	
onbetrouwbaar	gemeten	wordt,	dan	zal	je	heel	veel	participanten	nodig	hebben	in	het	experiment	om	
een	significant	verband	te	vinden.	Dus	assessment,	diagnostiek,	goede	testen	zijn	belangrijk	voor	de	
praktijk,	maar	evenzeer	voor	het	wetenschappelijk	onderzoek.		

	

2. Betekenis	van	diagnostiek		
	

Hoe	gaan	wij	diagnostiek	definiëren?	En	hoe	is	het	gedefinieerd	in	de	literatuur?	Er	zijn	verschillende	
definities	mogelijk.	

	

A. Enkele	definities	
	

- Etymologisch:	 ‘Diagnostiek’	 komt	 het	 van	 het	 Oudgriekse	 ‘diagnosis’,	 wat	 betekent	
‘onderscheiding’,	 ‘onderscheidingsvermogen’	 of	 ‘beslissing’.	 Die	 twee	 betekenissen,	
onderscheiding	 en	 beslissing,	 zijn	 tot	 op	 de	 dag	 van	 vandaag	 twee	 kernbegrippen	 van	 de	
psychodiagnostiek.	 Wat	 we	 namelijk	 proberen	 te	 doen	 met	 onze	 diagnostiek,	 bv.	 bij	 een	
neuroticismemeting,	 is	 onderscheiding	 aanbrengen.	 We	 proberen	 bv.	 mensen	 te	
onderscheiden	aan	de	hand	van	hun	mate	van	neuroticisme:	wie	scoort,	laag,	matig?	Je	gaat	
dus	 onderscheidingen	 aanbrengen.	 Het	 tweede	 is	 beslissen.	 Dat	 is	 vooral	 belangrijk	 in	 de	
praktijk.	In	de	praktijk	doen	we	niet	zomaar	aan	diagnostiek,	we	doen	diagnostiek	omdat	we	
een	bepaalde	concrete	vraag	hebben	en	omdat	we	een	bepaalde	concrete	beslissing	moeten	
nemen:	Wie	moet	ik	aanwerken?	Wie	moet	een	therapie	voor	depressie	volgen?	Kan	dit	kind	
blijven	 in	 het	 reguliere	 onderwijs	 of	 moet	 het	 naar	 het	 bijzonder	 onderwijs?	 Dit	 zijn	 heel	
concrete	 vragen	 waarbij	 beslissingen	 moeten	 genomen	 worden.	 Wij	 gaan	 aan	
psychodiagnostiek	doen	en	psychologische	assessmentinstrumenten	gaan	gebruiken	om	die	
beslissingen	zo	goed	mogelijk	te	onderbouwen.		

- De	Bruyn	 (1988):	Hij	definieerde	diagnostiek	als	 ‘het	 systematisch	beslissingsproces	waarin	
verschillende	 theoretische	 en	 empirische	 onderzoekslijnen	 samengebracht	 worden’.		
Psychodiagnostiek	is	niet	alleen	maar	testscores,	niet	alleen	het	empirische,	niet	alleen	maar	
correlaties.	Het	gaat	ook	om	de	theoretische	concepten	die	we	gebruiken.	PSD	gaat	over	de	
combinatie	 van	 die	 twee:	 theorieontwikkeling	 het	 gebruik	 van	 theoretische	 kaders	 en	 de	
ontwikkeling	 en	 het	 gebruik	 van	 empirische	 instrumenten	 waarmee	 je	 probeert	 de	
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theoretische	begrippen	in	kaart	te	brengen	en	ook	empirisch	aan	te	tonen	dat	die	werken.	Het	
is	dus	een	combinatie	van	theorie	en	data.		

- De	Zeeuw	(1983):	Hij	definieerde	psychodiagnostiek	als	‘individuele	verschillen	tussen	mensen	
vaststellen	om	deze	kennis	toe	te	passen	op	het	enkele	individu,	de	persoon	ten	dienste	van	
zijn	of	haar	belang	 in	persoonlijk	of	maatschappelijk	opzicht’.	De	Zeeuw	grenst	diagnostiek	
sterk	af	tot	individuele	kenmerken	die	men	meet.	Het	is	zeker	zo	dat	in	de	praktijk	dit	de	meest	
voorkomende	vorm	van	psychodiagnostiek	is,	maar	we	hebben	al	gezien	in	verband	met	o.a.	
organisatiepsychologie	 dat	 men	 ook	 een	 uitspraak	 kan	 doen	 over	 een	 groep.	 Wat	 wel	
interessant	is	aan	deze	definitie,	is	dat	diagnostiek	ten	dienste	moet	staan	van	een	persoon	in	
persoonlijk	of	maatschappelijk	opzicht.	Het	kan	zijn	dat	een	bepaalde	 interventie,	bv.	 in	de	
gerechtscontext,	niet	in	het	voordeel	is	van	het	individu	op	zich,	maar	wel	heel	belangrijk	is	
voor	de	maatschappij	(bv.	uitrekenen	van	de	recidivekans).	

- Van	Aarle	(1990):	Hij	definieert	psychodiagnostiek	als	‘het	op	wetenschappelijk	verantwoorde	
wijze	verzamelen	van	informatie	omtrent	de	persoon	en	zijn	omgeving	meet	het	oog	op	het	
nemen	van	beslissingen’.	Hier	zien	we	dat	het	idee	van	beslissen	heel	centraal	staat.	Er	is	een	
vraag	 en	 een	 beslissing	 die	 genomen	 moet	 worden,	 en	 we	 gaan	 met	 onze	 diagnostiek	
systematische	informatie	verzamelen	om	die	beslissing	zo	goed	mogelijk	te	onderbouwen	en	
verantwoorden.	

- Walsh	en	Betz	(2001):	Zij	definiëren	PSD	als	‘het	proces	van	hulp	bieden	aan	personen	met	
hun	vragen	en	problemen	(informatieverzameling,	begrijpen	van	de	informatie,	integreren	van	
de	informatie	tot	een	oordeel	en	advies,	interventie	om	het	probleem	op	te	lossen)’.	Dit	is	een	
definitie	waar	er	nogal	discussie	rond	is.	Kunnen	we	zeggen	dat	interventie	een	aspect	is	van	
diagnostiek	of	niet?	De	meesten,	zeker	hier	 in	Europa,	zullen	zeggen	dat	de	 interventie	 (de	
therapie,	de	behandeling,	de	training,	etc.)	geen	deel	uitmaakt	van	de	diagnostiek.	Maar	 je	
hebt	wel	diagnostiek	nodig	als	je	evidence-based	wil	werken.	Je	doet	aan	pre-meting,	aan	post-
meting,	eventueel	ook	meting	tussenin	om	te	kijken	of	mensen	effectief	erop	vooruit	gegaan	
zijn.	

- Jäger	en	Petermann	(1999):	Zij	definiëren	diagnostiek	als	‘de	wetenschappelijke	discipline	die	
methoden	ontwikkelt	en	toepast	om	relevante	kenmerken	van	personen,	groepen,	situaties,	
instituties	 en	 zelfs	 voorwerpen	 vast	 te	 stellen,	 die	 vervolgens	 in	 een	 oordeel	 geïntegreerd	
moeten	worden’.	Wat	heel	belangrijk	is	hier,	is	dat	het	niet	alleen	gaat	over	individuen,	maar	
ook	 groepen,	 situaties,	 instituties	 en	 zelfs	 voorwerpen.	 Enkele	 jaren	 geleden	 verdedigde	
iemand	bv.	een	doctoraat	over	de	esthetische	beleving	van	landschappen.	Wat	je	dan	doet,	is	
proberen	de	esthetische	kwaliteit	van	een	landschap	in	kaart	te	brengen.	Dat	is	eigenlijk	ook	
een	vorm	van	diagnostiek	volgens	deze	definitie.	Hierbij	is	dan	een	belangrijke	vraag	hoe	we	
de	omgeving	moeten	 inrichten	zodat	die	door	mensen	als	aangenaam	wordt	ervaren.	Over	
een	 deeltje	 van	 deze	 definitie	 is	 er	 wel	 nog	 discussie.	 Zij	 definiëren	 PSD	 als	 een	 eigen	
wetenschappelijke	 discipline.	 Niet	 iedereen	 gaat	 daar	 mee	 akkoord,	 maar	 zeggen	 dat	 de	
diagnostiek	een	wetenschappelijke	discipline	is	die	van	andere	wetenschappelijke	disciplines	
gebruik	maakt.	Wanneer	je	aan	klinische	diagnostiek	doet,	ga	je	vooral	kijken	naar	onderzoek	
rond	psychopathologie.	Wanneer	je	diagnostiek	doet	van	intelligentie,	dan	ga	je	je	baseren	op	
onderzoek	 in	de	cognitieve	psychologie	(Hoe	werken	cognitieve	processen,	en	hoe	brengen	
onze	intelligentietests	die	cognitieve	processen	in	kaart?).		

- Drenth	en	Sijtsma	(2005):	Deze	definitie	focust	op	de	psychologische	tests	of	vragenlijsten.	
Die	 zegt:	 ‘Een	 psychologische	 test	 of	 vragenlijst	 is	 een	 systematische	 procedure	 om	
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gedragingen	te	classificeren	of	te	meten.	Hij	stelt	in	staat	om	een	bewering	te	doen	over	een	
theoretisch	attribuut	of	latente	trek	van	personen	of	over	niet-test	gedragingen,	bijvoorbeeld,	
criteriumgedrag,	aan	de	hand	van	objectief	vastgestelde	antwoorden	op	een	aantal	items.	De	
betekenis	 van	 deze	 antwoorden	 wordt	 duidelijk	 door	 ze	 te	 vergelijken	 met	 een	
representatieve	steekproef,	of	binnen	de	persoon	in	de	loop	van	de	tijd	of	op	verschillende	
tijdstippen.’	 De	 auteurs	 nemen	 er	 één	 methode	 uit,	 namelijk	 de	 vragenlijst	 of	 de	
psychologische	test,	wat	een	vaak	gebruikte	methode	is	in	de	PSD.	Wat	stippen	ze	daarbij	aan?	
Namelijk	 dat	 het	 gaat	 om	 objectief	 vastgestelde	 antwoorden.	 Het	 grote	 voordeel	 van	 een	
psychologische	test	is	dat	het	niet	gaat	om	een	subjectieve	inschatting	van	iemands	kenmerk,	
maar	je	gebruikt	een	test.	Je	doet	daar	eerst	onderzoek	naar,	je	beslist	op	voorhand	hoe	dat	
je	de	scores	zal	berekenen,	en	dan	ga	je	dat	gebruiken	in	kader	van	een	beslissingsproces.	Dat	
gebeurt	 objectief.	 En	 een	 belangrijk	 aspect	 bij	 het	 afnemen	 van	 testen	 is	 dat	 dat	 op	 een	
gestandaardiseerde	manier	gebeurt.	Dus	een	groot	voordeel	is	de	objectiviteit	van	de	ganse	
procedure.	 En	wat	 proberen	we	 te	meten?	 Een	 theoretisch	 attribuut	 of	 een	 latente	 trekt.	
Intelligentie	is	bv.	niet	direct	zichtbaar.	We	gaan	allerlei	taakjes	geven	aan	mensen,	en	op	basis	
van	die	indicatoren,	gaan	we	een	inschatting	maken	van	iemands	intelligentie.	Intelligentie	is	
dus	een	theoretisch	begrip	of	een	latente	trek,	het	is	iets	dat	niet	direct	observeerbaar	is.	Het	
is	 een	 construct	 dat	 je	 kan	 proberen	 in	 te	 schatten	 aan	 de	 hand	 van	 onze	 instrumenten.	
Hetzelfde	geldt	voor	bv.	neuroticisme	of	depressie.	Wat	daarbij	belangrijk	is,	is	dat	we	zelden	
geïnteresseerd	zijn	in	dat	construct	op	zich.	Intelligentie	wordt	zo	vaak	gebruikt,	niet	zozeer	
omdat	wij	willen	weten	wat	iemands	intelligentie	is,	maar	omdat	we	weten	dat	we	met	die	
intelligentiescore	relevant	gedrag	kunnen	voorspellen.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	is	het	zo	dat	
in	heel	veel	situaties,	zoals	bv.	bij	jobselectie,	de	intelligentietest	de	single	best	predictor	is.	
Als	je	zo	weinig	mogelijk	fouten	wil	maken	bij	het	invullen	van	een	vacature,	moet	je	niet	naar	
referenties	vragen	etc.,	maar	moet	je	een	intelligentietest	afnemen.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	
het	altijd	correct	zal	voorspellen,	maar	in	veel	contexten	gaat	het	wel	veel	bijdragen.	Wat	ook	
belangrijk	is	in	de	definitie,	is	dat	het	gaat	om	een	systematische	procedure.	Op	voorhand	ligt	
vast	hoe	gedrag	op	die	test	zal	worden	beoordeeld.	En	dat	leidt	tot	classificeren	of	meten.	Het	
verschil	is	dat	bij	classificeren	we	mensen	gaan	toewijzen	aan	groepen	(bv.	DSM),	en	bij	meten	
gebruiken	we	bv.	een	intelligentietest.	De	vraag	is	nu:	Als	we	zo’n	test	afnemen,	hoe	krijgen	
die	scores	betekenis?	Bijvoorbeeld	je	neemt	een	taakje	af	met	20	testjes,	en	iemand	haalt	12	
of	 20.	Wat	 betekent	 die	 12	 nu?	Die	 scores	 hebben	 zelden	 op	 zich	 betekenis.	We	 gaan	 de	
betekenis	 inschatten	door	dezelfde	 test	 van	een	 representatieve	 groep	af	 te	nemen	en	de	
scores	 te	 vergelijken.	 Als	 die	 20	 testjes	 zeer	 moeilijk	 waren,	 en	 90	 procent	 van	 de	
representatieve	groep	heeft	minder	dan	12,	dan	is	12	op	20	een	hoge	score.	Maar	het	kan	ook	
zijn	dat	het	gemakkelijke	testjes	waren	en	dat	maar	10	procent	minder	haalt	dan	12.	Dan	is	die	
12	op	20	eigenlijk	geen	zo’n	goede	score.	Die	12	heeft	op	zich	dus	geen	betekenis,	maar	het	
heeft	wel	betekenis	waar	die	12	zich	ergens	situeert	in	de	referentiegroep.	Dus	voor	de	meeste	
psychologische	testen	zullen	we	werken	met	een	normering.	We	gaan	de	testen	afnemen	bij	
een	 representatieve	 groep,	 en	 we	 gaan	 dan	 onze	 ruwe	 scores	 omzetten	 naar	
gestandaardiseerde	of	genormeerde	scores	die	iets	zeggen	over	waar	iemand	zich	bevindt	ten	
overstaan	 van	 de	 referentiegroep.	Maar	 het	 kan	 ook	 zijn	 dat	 je	 kijkt	 naar	 hoe	 de	persoon	
evolueert.	Iemand	heeft	bv.	heel	veel	last	van	piekergedrag,	dan	kan	je	voor	de	therapie	een	
test	afnemen,	en	drie	maanden	na	het	begin	van	de	therapie,	om	te	kijken	of	het	piekergedrag	
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effectief	afneemt.	Dan	vergelijken	we	niet	meer	met	een	referentiegroep,	maar	gaan	we	het	
gedrag	vergelijken	met	een	vorig	gedrag.	

- European	Federation	of	Psychologists’	Associations	(EFPA),	Board	of	Assessment:	EFPA	geeft	
een	 zeer	 belangrijke	 definitie	 van	 assessment.	 In	 sommige	 landen	 is	 assessment	 wettelijk	
geregeld,	 maar	 jammer	 genoeg	 niet	 in	 België,	 waardoor	 hier	 in	 de	 praktijk	 soms	 aan	
‘assessment’	 wordt	 gedaan	 zonder	 enige	 wetenschappelijkheid.	 Hoe	 definieert	 EFPA	
assessment?	 ‘The	 Board	 agreed	 a	 definition	 of	 assessment	 as	 a	 “systematic	 method	 or	
procedure	 for	 ascertaining	 the	 psychological	 characteristics	 of	 an	 individual	 or	 group	 of	
individuals,	or	the	performance	of	an	individual	or	group	of	individuals”.	The	Board	emphasizes	
that	 it	 intends	a	broad	view	of	 ‘psychological	 characteristics’.’	Opnieuw	zien	we	hier	 zowel	
individueel	of	groepen.	Ze	maken	een	onderscheid	tussen	psychological	characteristics	die	ze	
verder	niet	definiëren	en	performance.	(De	definitie	van	de	Belgische	Psychologencommissie	
is	 hierbij	 interessanter,	 omdat	 ze	 het	 hebben	 over	 observeerbaar	 gedrag	 en	 mentale	
kenmerken.)	

	

B. Begrippen/synoniemen	
	

Dit	vak	noemt	‘psychodiagnostiek’,	maar	er	zijn	nog	andere	labels	om	over	PSD	te	spreken.		

- Diagnose:	Als	we	de	term	‘diagnose’	gebruiken,	dan	zitten	we	in	een	medisch	denken.	In	kader	
van	een	psychiatrische	diagnostiek,	zal	men	dan	ook	spreken	van	‘diagnose’.	Voor	heel	wat	
van	psychologen	doen,	gaan	we	de	term	‘diagnose’	niet	gebruiken.		

- Psychologische	testen:	Dit	verwijst	naar	een	onderdeel	van	de	PSD,	namelijk	het	onderdeel	
dat	 werkt	 met	 testen.	 Maar	 er	 bestaat	 meer	 dan	 alleen	 psychologische	 testen,	 zoals	
interviews,	observaties,	etc.	Er	zijn	verschillende	manieren	om	informatie	over	personen	of	
groepen	van	personen	in	te	winnen.	Psychologische	testen	zijn	daar	één	belangrijk	onderdeel	
van	omdat	ze	toelaten	iets	op	een	zeer	objectieve	en	gestandaardiseerde	manier	te	doen,	en	
ook	omdat	ze	efficiënt	zijn.	Als	je	bv.	observaties	doet,	moet	je	ten	eerste	alle	observaties	zeer	
zorgvuldig	opschrijven,	en	dan	moet	je	ook	zeer	zorgvuldige	criteria	hebben	om	conclusies	te	
kunnen	trekken,	en	dat	 is	natuurlijk	allemaal	minder	efficiënt.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	
testen	alleenzaligmakend	zijn,	soms	moet	je	ook	andere	methoden	gebruiken.		

- Psychologische	evaluatie:	Dit	komt	meer	voor	in	de	Franstalige	gebieden.	
- Assessment:	Dit	is	momenteel	internationaal	een	van	de	meest	gebruikte	begrippen.	Het	is	bv.	

niet	toevallig	dat	bij	EFPA	het	de	Board	of	‘Assessment’	noemt.	Dit	is	de	term	met	de	breedste	
betekenis	 in	 termen	 van	 evalueren,	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	 kenmerken	 van	 personen	 of	
groepen.	Maar	 het	 is	 afhankelijk	 van	 wie	 de	 term	 gebruikt.	 Sommigen	 gaan	 namelijk	 een	
onderscheid	maken	tussen	assessment	en	psychologisch	testen.	Zij	delen	alles	van	klassieke	
psychologische	testen	in	onder	psychologische	testen,	en	alle	andere	manieren	om	kenmerken	
in	 kaart	 te	 brengen	 delen	 ze	 in	 onder	 assessment,	 zoals	 het	 bijhouden	 van	 een	 portfolio.	
Wanneer	wij	het	hebben	over	assessment,	zullen	we	het	in	de	brede	betekenis	gebruiken,	en	
dat	is	dan	zowel	psychologisch	testen	als	andere	manieren	van	informatie	vergaren.		
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3. Assessmentmethoden	
	

- De	klassieke	assessmentmethode	is	de	psychologische	test.	Daar	heb	je	twee	grote	vormen	
van,	namelijk	de	maximum	performance	test/ability	test	(bv.	intelligentietest)	waarbij	mensen	
de	 taak	 hebben	 het	 zo	 goed	 mogelijk	 te	 doen,	 en	 de	 typical	 performance	 test	 (bv.	
persoonlijkheidsvragenlijst)	waarbij	mensen	aangeven	hoe	ze	typisch	zijn,	wie	ze	zijn,	hoe	ze	
zich	 normaal	 gesproken	 gedragen.	 Er	 natuurlijk	 een	 groot	 verschil	 tussen	 beiden	 met	 de	
mogelijke	problemen	die	daarbij	optreden.	Bij	 een	maximum	performance	 test	 kan	 je	heel	
moeilijk	bedrog	plegen	in	de	positieve	zin,	nl.	je	kan	je	niet	slimmer	voordoen	dan	je	bent.	Men	
kan	zich	misschien	wel	minder	slim	voordoen,	zoals	in	de	gerechtelijke	context	kan	iemand	er	
misschien	baat	bij	hebben	niet	al	te	intelligent	te	zijn.	Maar	meestal	willen	mensen	het	wel	zo	
goed	mogelijk	doen	op	die	testen,	en	kunnen	ze	niet	beter	doen	dan	ze	maximaal	al	kunnen.	
Bij	bv.	persoonlijkheidsvragenlijsten	stelt	dat	probleem	zich	wel,	namelijk	‘faking’	of	‘sociale	
wenselijkheid’.	Dat	komt	zeker	voor	in	het	kader	van	een	selectieprocedure.	Mensen	doen	zich	
in	 een	 high	 stakes	 conditie	 (in	 tegenstelling	 tot	 in	 een	 anonieme	 conditie)	 steeds	 meer	
consciëntieus	 en	minder	 neurotisch	 voor.	 Afhankelijk	 van	 de	 test	 die	 je	 dus	 afneemt,	 kan	
sociale	wenslijkeheid	optreden.	Een	vertekening	die	zich	voordoet	bij	maximum	performance	
test	is	test	anxiety	of	testangst,	en	zeker	in	high	stakes	condities.	Mensen	zijn	bang	om	de	test	
af	te	leggen	omdat	de	resultaten	consequenties	hebben,	waardoor	ze	het	minder	goed	gaan	
doen.		

- Een	andere	assessmentmethode	is	het	interview.	Binnen	het	interview	kunnen	we	heel	wat	
verscheidene	vormen	onderscheiden,	van	volledig	open	naar	volledig	gestructureerd.	Bij	een	
volledig	open	interview	ligt	er	niets	vooraf	vast,	je	ziet	wel	waar	het	gesprek	uitkomt.	Vanuit	
diagnostisch	perspectief	is	dat	zeer	problematisch.	Niet	dat	dat	niet	mag,	maar	om	op	basis	
daarvan	uitspraken	te	doen	over	mensen,	moet	je	heel	voorzichtig	zijn,	want	het	heeft	weinig	
betrouwbaarheid	 en	 validiteit.	 Bij	 het	 gestructureerd	 interview	 is	 dat	 niet	 zo.	 Alles	 ligt	 op	
voorhand	vast,	de	vragen,	de	mogelijke	antwoorden,	en	hoe	je	dan	moet	verder	vragen.	Een	
voorbeeld	hiervan	is	het	adult	attachment	interview.	Dat	is	een	kwalitatief	interview	waarbij	
mensen	 echt	 getraind	 worden	 op	 het	 afnemen	 van	 het	 interview	 en	 het	 scoren	 van	 de	
antwoorden,	waarbij	de	interviewers	een	hele	cursus	moeten	volgen	en	een	examen	moeten	
afleggen,	en	pas	wanneer	ze	slagen	worden	ze	officieel	toegelaten	om	die	test	te	gebruiken.	
De	bedoeling	van	die	test	is	na	te	gaan	wat	de	hechtingsstijl	is	van	die	persoon.	Het	blijkt	dat	
zo’n	interview	wel	betrouwbare	en	valide	informatie	kan	opleveren.	En	daartussen	liggen	nog	
enkele	andere	vormen,	zoals	halfgestructureerd.		

- Een	 derde	 assessmentmethode	 is	 de	 gedragsobservatie.	 We	 gaan	 kijk	 in	 de	 natuurlijke	
omgeving	wat	er	gebeurt.	Bijvoorbeeld	als	een	kind	problemen	heeft	op	school,	kan	je	gaan	
observeren	 hoe	 het	 kind	 zich	 gedraagt	 in	 de	 klas.	 Eventueel	 op	 basis	 daarvan	 kan	 je	 een	
verdere	hypothese	formuleren	over	wat	er	aan	de	hand	is.		

- De	portfolio	 is	een	nieuwere	assessmentmethode	die	vanuit	onderwijskundige	hoek	wordt	
gepromoot.	 Het	 is	 een	 	 andere	 manieren	 om	 aan	 assessment	 te	 doen	 dan	 het	 klassieke	
examen.	 Men	 werkt	 met	 praktische	 opdrachten	 en	 die	 opdrachten	 moeten	 goed	
gedocumenteerd	worden	waarbij	er	dan	een	evaluatie	gebeurd	van	de	portfolio	op	het	einde	
van	het	jaar	op	basis	van	die	verschillende	opdrachten	die	men	heeft	gedaan.		
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- In	kader	van	klinische	diagnostiek	is	de	case	history	zeer	belangrijk	Dat	probeert	in	kaart	te	
brengen	vanwaar	die	persoon	komt,	wat	die	persoon	al	heeft	meegemaakt,	welke	problemen	
die	persoon	al	heeft	gehad,	etc.		

- Het	rollenspel	is	iets	dat	heel	populair	is	in	de	selectiecontext.	Men	laat	mogelijke	kandidaten	
een	 reële	 situatie	 die	 relevant	 is	 voor	 een	 bepaalde	 job	 naspelen.	 Iemand	 solliciteert	
bijvoorbeeld	 voor	 een	 managementpositie,	 en	 dan	 kan	 je	 die	 persoon	 bijvoorbeeld	 een	
conflictsituatie	laten	naspelen:	Hoe	ga	je	om	met	een	werknemer	die	vervelend	doet?	Wat	dan	
wel	 belangrijk	 is,	 is	 dat	 je	 op	 voorhand	 heel	 goed	 vastlegt	 wat	 de	 indicatoren	 zijn,	 welke	
aspecten	 van	 gedrag	 je	 gaat	 bekijken	 en	 hoe	 je	 daaruit	 een	 conclusie	 kan	 trekken	 over	
bijvoorbeeld	managementvaardigheden.	

We	kunnen	concluderen	dat	de	psychologische	test	wel	een	standaardprocedure	is	bij	de	psycholoog,	
maar	er	zijn	wel	meerdere	assessmentmethodes	voor	handen.	Het	is	belangrij	om	op	voorhand	goed	
na	te	denken	over	wat	je	wil	weten	en	hoe	je	dat	het	best	gaat	meten.	Het	is	belangrijk	je	procedure	
zo	 veel	 mogelijk	 te	 standaardiseerden,	 zowel	 aan	 de	 kant	 van	 de	 input	 (welke	 informatie	 geven	
mensen)	als	aan	de	kant	van	de	output	(hoe	behandelen	we	dan	die	informatie).		

	

4. Betrokken	partijen	
	

Wanneer	we	met	assessment	bezig	zijn,	zijn	er	verschillende	partijen	die	daarin	een	rol	spelen.		

- We	hebben	de	testontwikkelaar.	Dat	gebeurt	vaak	aan	de	universiteit,	maar	ook	bij	bedrijven,	
zoals	 bij	 selectiebedrijven	 of	 privébedrijven.	 De	 WAIS	 en	 de	 WISC	 worden	 bijvoorbeeld	
uitgegeven	door	het	privébedrijf	Pearson.		

- De	testgebruiker	is	de	psycholoog.		
- De	geteste	persoon	moet	de	test	afleggen.	
- Je	hebt	verwante	 instellingen/organisaties	 zoals	scholen,	werkgevers,	The	Organisation	for	

Economic	Co-operation	and	Development	(OECD).	OECD	doet	de	PISA-testing	(Programme	for	
International	 Student	 Assessment),	 wat	 een	 zo	 goed	 mogelijk	 beeld	 wil	 krijgen	 op	 hoe	
adolescenten	presteren,	welke	vaardigheden	ze	hebben	opgedaan	in	het	onderwijs.		

- Tenslotte	heb	je	de	bredere	maatschappij.	

Een	mogelijk	probleem	is	dat	deze	verschillende	partijen	uit	het	assessmentverhaal	ook	verschillende	
belangen	hebben,	en	het	is	belangrijk	mogelijke	belangenconflicten	tijdig	op	te	sporen.	Bijvoorbeeld	
bij	selectie:	Voor	een	werkgever	is	het	meest	interessante	de	beste	kandidaat	te	vinden	voor	de	job,	
maar	misschien	is	dat	niet	het	meest	interessante	voor	de	maatschappij.	Denk	aan	diversiteit.	Als	je	de	
job	 geeft	 aan	 de	 beste	 persoon,	 dan	 kan	 het	 zijn	 om	 allerlei	 redenen	 dat	 minderheidsgroepen	
systematisch	uitvallen,	bijvoorbeeld	omdat	ze	minder	toegang	hebben	tot	goede	scholen	en	daardoor	
minder	hoog	opgeleid	kunnen	raken.	Dan	krijg	je	terecht	interessante	discussies	over	of	we	beter	niet	
quota	 opleggen.	 Er	 kan	 ook	 een	 belangconflict	 ontstaan	 tussen	 de	 testontwikkelaar	 en	 de	
testgebruiker.	Voor	de	testontwikkelaar	is	het	meest	interessant	om	een	zo'n	goedkoop	mogelijke	test	
te	hebben	die	hij	zoveel	mogelijk	kan	verkopen,	maar	dat	garandeert	niet	altijd	goede	tests	voor	de	
testgebruiker.	Bijvoorbeeld	werd	er	hier	een	viertal	 jaar	geleden	een	 test	op	de	markt	gebracht	 in	
verband	met	aandacht.	Maar	die	test	werd	ontwikkeld	in	Australië	met	een	referentiegroep	van	200	
brave	 Australische	 kinderen.	 Toen	 heeft	 het	 Vlaams	 Fonds	 voor	 Diagnostiek,	 een	 van	 de	
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belangenorganisaties	die	bezig	is	met	de	kwaliteit	van	diagnostiek,	zeer	stellig	afgeraden	die	test	hier	
in	 België	 te	 gebruiken.	 Terecht,	want	wat	 die	 Australische	 kinderen	 doen,	 is	misschien	 geen	 goed	
referentiepunt	voor	wat	onze	Belgische	kinderen	doen,	en	dat	bleek	ook	zo	te	zijn.	Het	bleek	dat	voor	
bepaalde	subtesten	de	Vlaamse	kinderen	tot	één	standaarddeviatie	lager	scoorden	dan	de	Australische	
kinderen.	Hebben	wij	dan	meer	kinderen	met	ADHD	dan	in	Australië?	Neen.	Bij	aandachtstesten	zit	bij	
heel	veel	taakjes	een	snelheidscomponent.	Je	moet	zo	snel	mogelijk	zo	veel	mogelijk	taakjes	correct	
doen.	Er	is	een	trade	off	tussen	snelheid	en	accuraatheid.	Het	blijkt	nu	dat	Australische	kinderen	veel	
meer	 focussen	op	snelheid,	 ten	koste	van	meer	 foutjes,	en	dat	Belgische	kinderen	meer	gaan	voor	
accuraatheid	ten	koste	van	meer	tijd.	Er	is	dus	zelfs	al	een	cultureel	verschil	in	zoiets	eenvoudigs	als	
aandacht.	Dus	de	testontwikkelaar	wil	zoveel	mogelijk	zijn	test	verkopen	in	zoveel	mogelijk	 landen,	
maar	dat	is	niet	altijd	in	het	belang	van	de	testgebruiker	en	de	geteste	persoon.	We	moeten	dus	nagaan	
wie	welk	belang	heeft	en	eventueel	belangen	afwegen.		

	

5. Geschiedenis	van	de	psychodiagnostiek	
	

A. Theorievorming	
	

Wat	 zijn	 belangrijke	 theoretische	 ontwikkelingen	die	 hebben	bijgedragen	 aan	het	 ontstaan	 van	 de	
psychodiagnostiek?	

Als	 we	 kijken	 naar	 de	 theorievorming,	 zien	 we	 dat	 de	 basis	 van	 de	 psychologie	 vooral	 ligt	 in	 het	
Duitsland	van	de	19e	eeuw.	Daar	werd	een	heel	belangrijke	stap	gezet.	Voor	de	19e	eeuw	dacht	men	
namelijk,	en	Descartes	heeft	dat	zeer	sterk	geëxpliciteerd	in	zijn	filosofie,	dat	kenmerken	van	de	ziel	
(vroeger	 was	 de	 psychologie	 de	 'zielskunde')	 niet	 konden	 gemeten	 worden,	 enkel	 lichamelijke	
kenmerken.	Er	is	dus	een	opsplitsing	tussen	ziel	en	lichaam,	slechts	het	lichaam	is	meetbaar.	Maar	
als	je	daarvan	uitgaat,	dan	heeft	psychodiagnostiek	geen	enkele	zin,	want	het	is	iets	dat	niet	te	meten	
valt.		

Maar	in	het	Duitsland	van	de	19e	eeuw	zien	we	de	wetenschappelijke	psychologie	ontstaan.	Wat	die	
doet,	is	net	de	kenmerken	van	het	psychologisch	functioneren	systematisch	in	kaart	brengen.	En	een	
van	 de	 belangrijke	 bevinden	 daarbij	 was	 de	 wet	 van	 Fechner.	 Fechner	 en	 Wundt	 onderzochten	
experimenteel	de	relatie	tussen	lichaam	en	geest,	en	in	het	bijzonder	onderzochten	ze	wat	het	verband	
is	 tussen	 het	 objectieve	 kenmerken	 van	 een	 stimulus	 (hoe	 luid,	 lichtsterkte,	 gewicht,	 etc.)	 en	 de	
psychologische	ervaring/waarneming	van	die	stimulus.	En	wat	stelde	Fechner	vast?	Dat	er	een	heel	
systematisch	verband	was,	namelijk	dat	de	subjectieve	ervaring	van	de	stimulus	proportioneel	is	aan	
het	logaritme	van	de	stimulusintensiteit.	Dat	is	een	wet,	het	is	een	patroon	die	je	kan	vaststellen.	Op	
het	 einde	 van	 de	 19e	 eeuw	 begon	 men	 zo	 te	 kunnen	 aantonen	 dat	 psychologische	 kenmerken	
weldegelijk	te	meten	waren,	en	dat	Descartes	het	dus	niet	bij	het	rechte	eind	had.		

In	 de	 19e	 eeuw	werkte	 er	 in	Greenwich	 een	 astronoom,	Maskelyne,	 en	 die	 had	 een	 assistent.	 Die	
assistent	 moest	 observaties	 doen	 over	 wanneer	 bepaalde	 hemellichamen	 verschenen	 en	 terug	
verdwenen.	Er	bleek	nu	dat	er	telkens	één	à	twee	seconden	verschil	zat	op	die	observaties	met	die	
Maskelyne.	Maskelyne	dacht	hij	gewoon	een	heel	onzorgvuldige	assistent	had,	en	hij	ontsloeg	hem.	
Maar	dat	verhaal	kwam	ter	ore	van	Wundt,	en	hij	had	een	heel	andere	verklaring,	namelijk	dat	het	hier	
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gaat	 om	een	 systematisch	 individueel	 verschil,	want	 als	 het	 echt	 zou	 toe	 te	 schrijven	 zijn	 aan	 een	
gebrek	aan	zorgvuldigheid,	dan	zou	het	soms	een	één	seconde,	soms	eens	vijf	seconden	en	soms	eens	
niet	verschillen,	maar	bij	de	assistent	was	er	zeer	systematisch	telkens	een	verschil	van	één	à	twee	
seconden.	 Wundt	 besloot	 dat	 er	 een	 interindividueel	 verschil	 bestaat	 in	 de	 snelheid	 van	 de	
zenuwgeleiding,	wat	zorgt	voor	de	verschillen	in	waarneming.	Hij	heeft	zelfs	een	apparaat	gemaakt	
waarbij	mensen	moesten	kijken	naar	een	slinger	en	plots	krijgen	ze	een	geluid	te	horen	en	dan	moeten	
ze	 rapporteren	 waar	 ze	 die	 slinger	 zagen.	 Het	 bleek	 inderdaad	 dat	 mensen	 daar	 systematisch	 in	
verschillen.	Wundt	wordt	gezien	als	de	grondlegger	van	de	experimentele	psychologie,	maar	 in	dat	
opzicht	is	hij	eigenlijk	ook	medegrondlegger	van	de	diagnostiek.	Hij	heeft	namelijk	meegewerkt	aan	
het	maken	van	assessmentinstrumenten	die	op	een	systematische	manier	 individuele	verschillen	 in	
kaart	kunnen	brengen.		

Als	bredere	achtergrond	zien	we	 in	de	19e	eeuw	ook	de	opkomst	van	de	empirische	pragmatische	
epistemologische	benadering	 in	 de	Verenigde	 Staten.	 Zij	 vroegen	 zich	 af	wat	 kennis	 is,	 en	 hoe	 je	
kennis	 kan	 verantwoorden.	 En	 wat	 we	 zien	 in	 de	 VS	 eind	 19e	 eeuw/begin	 20ste	 eeuw,	 is	 dat	 het	
pragmatisme	daarbij	heel	centraal	komt	te	staan.	Kennis	 is	 iets	waarmee	we	iets	kunnen	doen.	Dat	
was	natuurlijk	een	heel	interessante	context	voor	bijvoorbeeld	intelligentietesten	om	te	ontstaan	en	
zich	 verder	 te	 ontwikkelen.	 Als	 je	 het	 hebt	 over	 een	 intelligentietest,	 kan	 je	 daar	 vanuit	
wetenschapsfilosofisch	standpunt	heel	veel	vragen	bij	stellen.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	is	men	het	
namelijk	 nog	 steeds	 niet	 eens	 over	 hoe	 we	 intelligentie	 moeten	 definiëren,	 waaraan	 een	
intelligentietest	moet	voldoen,	etc.	Maar	wat	we	wel	weten,	is	dat	het	werkt,	en	dat	al	van	in	het	begin.	
Daarom	werden	 intelligentietesten	heel	 snel	 heel	 veel	 gebruikt,	 vooral	 in	 de	VS.	Die	 pragmatische	
context	heeft	daar	dus	een	belangrijke	rol	in	gespeeld:	men	stelde	vast	dat	men	een	procedure	had,	
die	men	weliswaar	nog	niet	helemaal	begreep	of	over	eens	was,	maar	die	wel	goede	voorspellingen	
kon	maken.		

	

B. Meetmodellen	
	

Psychodiagnostiek	is	niet	mogelijk	zonder	psychometrie,	zonder	mathematische	modellen	om	tot	een	
verantwoorde	 score	 te	 komen.	 Psychometrie	 speelt	 een	 heel	 belangrijke	 rol	 in	 het	 maken	 van	
psychologische	tests	en	in	hoe	we	individueel	gedrag	en	individuele	antwoorden	gaan	omzetten	naar	
een	score.		

Een	van	de	voorlopers	daarvan	kunnen	we	terugvinden	bij	de	mathematici	van	eind	19e/begin	20ste	
eeuw,	namelijk	bij	Laplace,	Gauss	en	Legendre.	Een	heel	belangrijke	bijdrage	die	zij	hebben	geleverd	
aan	het	concept	‘meten’,	is	het	idee	van	een	meetfout.	Gauss	heeft	met	zijn	klokcurve	aangetoond	dat	
de	meetfout	 zelf	 een	 normaalverdeling	 volgt	 en	 dat	 die	meestal	 klein	 is,	 en	 naarmate	 dat	 hogere	
meetfouten	 voorkomen,	 vertonen	 die	 een	 kleinere	 frequentie.	 Karl	 Pearson	 heeft	 daarbij	 een	
interessante	 bijdrage	 gedaan,	 namelijk	 dat	 het	 idee	 van	 meetfouten	 ook	 van	 toepassing	 is	 op	
menselijke	oordelen	en	gedrag.	Hij	vroeg	aan	mensen	om	een	lijnstuk	of	een	latje	in	twee	te	delen.	
Heel	zelden	gaan	mensen	dat	exact	in	twee	delen,	maar	meestal	zijn	dat	kleine	fouten.	En	als	je	al	die	
afwijkingen	ten	overstaand	van	het	gemiddelde	gaat	uittekenen,	dan	krijg	je	een	normaalverdeling.		

Charles	Spearman	(1910)	is	een	van	de	grondleggers	van	intelligentieonderzoek	en	de	grondlegger	van	
de	G-theorie	(één	onderliggend	intelligentiefactor),	en	ook	de	grondlegger	van	de	factoranalyse	(hoe	
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kan	 je	op	basis	 van	correlaties	 tussen	verschillende	 subtests	aantonen	dat	daar	één	onderliggende	
factor	 is).	 Spearman	 is	 ook	 diegene	 die	 met	 een	 eerste	 voorstel	 op	 de	 proppen	 is	 gekomen	 om	
betrouwbaarheid	van	psychologische	testen	te	meten	door	de	test	in	twee	helften	op	te	delen	en	de	
correlatie	 tussen	 twee	 helften	 te	 berekenen.	 De	 betrouwbaarheidscoëfficiënt	 is	 dus	 de	 correlatie	
tussen	 twee	 testhelften.	 Als	 die	 twee	 testhelften	 exact	 hetzelfde	 meten,	 dan	 zou	 de	
betrouwbaarheidscorrelatie	één	moeten	zijn.	Maar	dat	bestaat	niet,	we	hebben	altijd	meetfout	in	onze	
meting.	Maar	we	kunnen	de	grootte	wel	 in	kaart	brengen.	De	dag	van	vandaag	wordt	deze	manier	
soms	wel	nog	gebruikt.	

Daarna	krijg	je	de	echte	klassieke	testtheorie	die	Gulliksen	heeft	gepubliceerd	in	1950	en	die	Lord	en	
Novick	verder	hebben	verspreid	in	1968.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	speelt	die	klassieke	testtheorie	
een	enorm	belangrijke	rol	in	psychologische	diagnostiek	en	testconstructie.	De	klassieke	testtheorie	
gaat	uit	van	een	heel	eenvoudige	assumptie:	de	geobserveerde	score	is	de	som	van	twee	grootheden,	
namelijk	de	ware	score	en	een	fout	(S	=	T	+	E).	Op	basis	van	die	eenvoudige	aanname	heeft	men	een	
hele	theorie	ontwikkeld.	Het	is	een	eenvoudige	theorie	die	vanuit	een	pragmatisch	standpunt	in	heel	
veel	contexten	werkt.		

Je	 hebt	 ook	 nog	 de	moderne	 testtheorie,	 waar	Georg	 Rasch	 de	 grondlegger	 van	 was.	Wat	 er	 zo	
interessant	is	aan	de	moderne	testtheorie,	is	dat	die	niet	vertrekt	van	een	aanname,	maar	die	geeft	
een	model	voor	hoe	mensen	testen	beantwoorden.	Wat	die	gaat	doen,	is	het	verband	tussen	de	positie	
op	de	trek	die	men	meet	en	hoe	men	gaat	antwoorden	op	een	item	expliciteren	via	een	mathematische	
formule.	 Dat	 heeft	 een	 logistische	 functie.	 Elk	 item,	 weergegeven	 door	 een	 ander	 kleur	 op	 de	
itemresponsecurve,	 heeft	 een	 bepaalde	 positie.	 Je	 hebt	 een	 kans	 dat	 een	 item	 correct	 wordt	
beantwoord,	gegeven	de	onderliggende	vaardigheid	of	psychologische	trek.	Het	meest	groene	item	
is	het	meest	gemakkelijke	item.	Zelfs	als	je	heel	laag	zit	voor	een	bepaalde	trek,	drie	standaarddeviaties	
onder	 het	 gemiddelde,	 dan	 heb	 je	 nog	 altijd	 ongeveer	 40	 procent	 kans	 om	 dat	 item	 correct	 te	
beantwoorden.	En	die	kans	stijg	tot	bijna	100	procent	naarmate	je	hoger	scoort	op	de	trek.	Het	meest	
rode	item	is	het	moeilijkste	item.	Als	je	een	gemiddelde	vaardigheid	hebt,	heb	je	nog	maar	een	kans	
van	10	procent	om	juist	te	antwoorden.	Wat	je	dus	krijgt	bij	de	moderne	testtheorie,	is	dat	er	duidelijk	
wordt	geëxpliciteerd	wat	de	relatie	is	tussen	jouw	vaardigheid	en	de	kans	om	een	item	correct	op	te	
lossen.	Je	kan	dan	testen	of	dit	klopt,	je	kan	statistisch	nagaan	of	dat	de	itemkarakteristieke	curves	die	

je	 observeert	 overeenkomen	met	 dit	model.	
Dat	 is	 het	 verschil	 met	 de	 klassieke	
testtheorie:	 de	 klassieke	 testtheorie	 is	
measurement	by	 fiat,	 je	 gaat	 er	 gewoon	 van	
uit	dat	S	=	T	+	E	zonder	dat	na	te	gaan,	terwijl	
bij	 de	 moderne	 testtheorie	 heb	 je	 een	 heel	
duidelijk	 mathematisch	 model	 dat	 je	 gaat	
testen.		

De	moderne	testtheorie	kan	veel	meer,	en	je	zou	dus	denken	dat	intussen	niemand	nog	de	klassieke	
testtheorie	gebruikt,	maar	dat	is	niet	zo.	Een	van	de	belangrijke	redenen	is	dat	de	klassieke	testtheorie	
gewoon	veel	eenvoudiger	is.	In	heel	veel	situaties	heb	je	genoeg	aan	de	klassieke	testtheorie.	Maar	er	
zijn	ook	heel	veel	situaties	waar	dit	niet	zo	is.	Zo	heb	je	de	dag	van	vandaag	een	belangrijke	vraag	naar	
equivalentie.	Bijvoorbeeld,	als	we	een	test	maken,	werkt	hij	in	de	VS	op	dezelfde	manier	voor	blanke	
en	 zwarte	 mensen?	 Als	 je	 dergelijke	 vragen	 wil	 beantwoorden,	 gebruik	 je	 toch	 best	 de	 moderne	
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testtheorie,	want	dan	kan	je	nagaan	of	een	item	dezelfde	itemkarakteristieke	curve	heeft	voor	beide	
groepen.	 Dat	 is	 veel	 moeilijker	 te	 onderzoeken	 met	 de	 klassieke	 testtheorie.	 Zo	 heeft	 men	 ook	
onderzocht	of	er	een	cultural	bias	zat	bij	sommige	subtests	van	de	WISC,	en	dat	bleek	ook	zo	te	zijn.	
Sommige	 items,	vooral	 in	de	verbale	schaal,	vertoonden	een	vertekening.	Bijvoorbeeld	 ‘Wat	 is	een	
museum’	 werd	 bij	 sommige	 groepen	 duidelijk	 minder	 goed	 beantwoord	 dan	 wat	 je	 zou	 kunnen	
verwachten	op	basis	van	de	onderliggende	vaardigheid.	De	verklaring	was	dat	Vlaamse	kinderen	van	
allochtone	afkomst	minder	participeren	aan	het	Vlaamse	culturele	leven	en	dus	gewoon	minder	naar	
musea	gaan	en	minder	goed	weten	wat	een	museum	is.	Wanneer	je	assessment	doet	bij	een	dergelijke	
groep,	moet	je	dat	item	best	niet	opnemen.	Waar	het	model	van	de	moderne	testtheorie	de	dag	van	
vandaag	ook	vaak	wordt	voor	gebruikt,	is	bij	de	PISA-onderzoeken.	Als	je	wil	nagaan	hoe	het	zit	met	
de	cognitieve	vaardigheden	van	adolescenten	in	verschillende	landen,	dan	moet	je	er	zeker	van	zijn	
dat	de	vragen	die	je	stelt	dezelfde	betekenis	hebben	in	al	die	verschillende	landen.	En	dat	kunnen	we	
doen	via	het	Rasch-model.		

	

C. Testbeweging	
	

Wat	zijn	de	voorlopers	van	de	bredere	testbeweging?	wat	zijn	de	startpunten	vanuit	een	psychologisch	
standpunt?		

De	 testbeweging	 is	 het	 effectief	 ontwikkelen	 en	 toepassen	 van	 testen,	 het	 in	 kaart	 brengen	 van	
psychologische	 kenmerken	 aan	 de	 hand	 van	 instrumenten/testen.	We	hebben	 daarvan	 een	 aantal	
historische	voorlopers.		

Eén	daarvan	is	het	selectiesysteem	van	het	Chinese	keizerrijk.	Dat	heeft	niet	zozeer	onze	psychologie	
beïnvloed,	 maar	 het	 toont	 wel	 aan	 dat	 het	 al	 heel	 lang	 werkt.	 In	 het	 Chinese	 keizerrijk	 heeft	 er	
gedurende	eeuwen	een	heel	goed	werkend	selectiesysteem	bestaan.	Het	is	ontstaan	in	605	tijdens	de	
Sui	 dynastie	 en	 het	 heeft	 standgehouden	 tot	 het	 einde	 van	 het	 Keizerrijk	 in	 1906	 tijdens	 de	Qing	
dynastie.	 Wat	 interessant	 is,	 is	 dat	 in	 de	 Chinese	 maatschappij	 belangrijke	 functies	 niet	 werden	
verdeeld	op	basis	van	erfelijkheid,	maar	op	basis	van	selecties,	en	die	waren	heel	streng.	Die	selecties	
werden	 georganiseerd	 op	 drie	 niveaus:	 lokaal	 niveau,	 kantonniveau,	 en	 die	 daar	 nog	 eens	 door	
geraakten	mochten	naar	Peking	gaan	voor	de	finale	selectie.	En	wie	daar	het	beste	uit	kwam,	kreeg	
belangrijke	functies	in	het	ambtenarenapparaat	van	het	land.	Wat	werd	er	nu	getest?	Er	werd	geen	
klassieke	 intelligentietest	 afgenomen,	maar	 er	werd	 vooral	 gekeken	 naar	 kennis	 van	 Confuciaanse	
teksten	en	filosofie	die	 in	die	Chinese	cultuur	erg	belangrijk	waren.	Kan	 je	dat	beschouwen	als	een	
intelligentietest?	Als	je	het	strikt	bekijkt,	kan	je	zeggen	dat	dat	geen	intelligentietest	is	want	je	gaat	
kijken	naar	wat	mensen	hebben	geleerd	of	filosofie.	Langs	de	andere	kant	is	het	wel	zo	dat	je	kijkt	naar	
wat	 mensen	 hebben	 aan	 cognitieve	 vaardigheden	 en	 kennis.	 Als	 we	 gaan	 kijken	 naar	 de	
intelligentietest	van	vandaag	zit	daar	ook	een	subtest	woordenschat	in.	Het	begrijpen	van	wat	in	jouw	
omgeving	gebeurt	is	weldegelijk	een	onderdeel	van	het	intelligentieconstruct,	namelijk	de	component	
verbale	intelligentie	of	gekristalliseerde	intelligentie.	We	zitten	een	beetje	met	hetzelfde	probleem	de	
dag	van	vandaag:	sommige	cognitieve	testen	zullen	 intelligentietesten	genoemd	worden	en	andere	
zullen	prestatietesten	genoemd	worden.	Prestatietesten	meten	wat	je	geleerd	hebt	na	een	instructie,	
na	 een	 opleiding.	Maar	wat	 stellen	 vast,	 dat	 die	 twee	 hoog	 gecorreleerd	 zijn.	 Hier	 kunnen	we	 nu	
hetzelfde	over	denken,	namelijk	men	ging	niet	intelligentie	meten	in	de	betekenis	van	nu,	maar	men	
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ging	wel	iets	meten	wat	in	die	culturele	context	enorm	van	belang	was,	en	je	kan	natuurlijk	verwachten	
dat	mensen	die	 intelligenter	 zijn	 volgens	onze	huidige	opvatting,	ook	beter	waren	 in	Confuciaanse	
teksten	 en	 filosofie.	 Misschien	 een	 van	 de	 redenen	 waarom	 het	 Chinese	 rijk	 zo	 lang	 heeft	
standgehouden	en	een	grote	populatie	zo	goed	heeft	kunnen	organiseren	is	dit	systeem,	omdat	men	
meer	kans	had	op	competente	mensen	op	belangrijke	posities	te	krijgen.	Die	selecties	waren	dus	zeer	
streng,	en	dat	waren	dus	high	stakes	selecties.	Het	was	zeer	aantrekkelijk	maar	moeilijk	om	een	hoge	
positie	te	verkrijgen,	en	er	ontstond	fraude.	Dat	hebben	we	de	dag	van	vandaag	ook	nog,	en	bedrijven	
die	 high	 stakes	 selections	 organiseren	 dragen	 heel	 veel	 zorg	 voor	 het	 beschermen	 van	 hun	
testmateriaal.	Grote	bedrijven	zoals	Pearson	gaan	dat	ook	doen.	Als	je	items	lekt	van	zulke	testen	op	
het	internet,	volgt	een	juridische	procedure.	Maar	ook	bij	het	Chinese	keizerrijk	deed	men	al	heel	wat	
om	fraude	te	bestrijden,	zoals	alle	kandidaten	opsluiten	in	een	klein	huisje/cel	waar	ze	alleen	moesten	
werken	aan	de	testen.		

Een	andere	vorm	van	assessment	zijn	bijvoorbeeld	de	universitaire	examens.	Tot	voor	de	13e	eeuw	
werden	er	geen	examens	afgenomen.	Examens	zijn	voor	het	eerst	ingevoerd	in	de	13e	eeuw	in	Bologna	
waarbij	studenten	die	niet	alleen	les	krijgen	op	een	geformaliseerde	manier	in	een	instituut	(eerste	
universiteit),	maar	waarbij	studenten	ook	op	een	systematische	manier	werden	geëvalueerd	op	hun	
kennis	en	inzicht	in	de	vakken	die	gedoceerd	werden.	Het	heeft	geduurd	tot	de	17e	eeuw	totdat	Oxford	
dat	systeem	heeft	overgenomen,	en	het	heeft	geduurd	tot	1860	alvorens	het	helemaal	veralgemeend	
was	in	Europa	en	de	VS.	

Er	zijn	ook	directe	voorlopers	van	de	testbeweging	vanuit	de	psychiatrie.		

- In	Frankrijk	hadden	we	de	artsen	Esquirol	(1850)	en	Segin	(1860).	Die	maken	een	eerste	heel	
belangrijk	onderscheid	in	de	psychiatrie,	namelijk	het	onderscheid	‘idiotie	versus	dementie’.	
‘Idiotie’	 vertalen	 we	 de	 dag	 van	 vandaag	 als	 een	 mentale	 beperking.	 Het	 algemene	
onderscheid	is	dat	idiotie	blijvend	is,	een	aangeboren	mentale	beperking,	en	dementie	is	een	
psychologisch	probleem	dat	op	kan	komen	en	eventueel	 terug	weg	kan	gaan.	Dat	heeft	er	
letterlijk	toe	bijgedragen	dat	mensen	bevrijd	werden	uit	hun	ketenen.	Want	in	de	Nieuwe	Tijd	
werden	mensen	met	een	mentale	achterstand	en	psychiatrische	patiënten	opgesloten,	soms	
getekend,	en	ook	ten	toon	gesteld	zoals	een	zoo.	Als	eersten	hebben	die	artsen	die	mensen	
benaderd	 als	mensen	met	 een	mogelijke	 problematiek	waarbij	 eerst	 een	 diagnose	 gesteld	
moet	 worden	 waardoor	 dan	 een	 behandeling	 kan	 begonnen	 worden.	 Die	 mensen,	 zeker	
wanneer	het	gaat	over	dementie,	kunnen	geholpen	worden.		

- Een	verdere	ontwikkeling	in	die	psychiatrische	benadering	komt	van	Kraepelin.	Kraepelin	is	de	
eerste	die	geprobeerd	heeft	op	een	zeer	systematische	manier	psychiatrische	syndromen	in	
kaart	 te	 brengen.	 Een	 instrument	 dat	 daar	 historisch	 gezien	 op	 gebaseerd	 is,	 is	 de	MMPI	
(Minnesota	Multiphasic	Personality	Inventory).	

- Vanuit	de	psychiatrie	gebruikt	men	een	medisch	model.	Dat	houdt	in	dat	men	veronderstelt	
dat	er	ergens	een	oorzaak	is	van	een	ziekte	dat	een	heel	duidelijk	gevolg	heeft,	wat	men	dan	
het	syndroom/ziektebeeld	noemt.	Men	wil	dus	zo	goed	mogelijk	de	verschillende	syndromen	
in	kaart	brengen	en	dan	gaan	kijken	wat	de	oorzaken	zijn,	wat	het	pathologisch	proces	is	bij	
dat	syndroom.	Het	probleem	is	dat	bij	heel	wat	psychiatrische	aandoeningen	dat	helemaal	niet	
duidelijk	 is.	 Over	 het	 pathologisch	 proces	 van	 bv.	 depressie	 zijn	 heel	 wat	 verschillende	
theorieën.	 Het	 enige	 waarbij	 we	 het	 heel	 zeker	 zijn,	 waarbij	 het	 heel	 duidelijk	 is,	 is	 bij	
dementie,	en	dan	specifiek	bij	Alzheimer.	Daarbij	kunnen	we	heel	duidelijk	zien	wat	er	gebeurt	
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in	de	hersenen,	namelijk	hersencellen	gaan	samenklitten.	Er	is	dus	een	duidelijk	pathologisch	
proces	 met	 een	 aantal	 symptomen	 tot	 gevolg.	 Maar	 voor	 heel	 wat	 andere	 psychiatrische	
stoornissen	is	dat	dus	niet	zo	duidelijk.	Dan	krijg	je	zeer	grote	discussies	tussen	de	experts	over	
hoe	we	die	syndromen	nu	het	best	afbaken:	bv.	welke	symptomen	moet	je	al	dan	niet	hebben	
voor	een	depressie?		

- De	DSM	kan	je	eigenlijk	zien	als	een	boek	vol	afspraken	hierrond.	En	niet	dat	daar	geen	goede	
argumenten	voor	 zijn,	maar	men	had	het	ook	anders	 kunnen	doen.	Een	van	de	hele	grote	
kritieken	 op	 de	 DSM-benadering	 is	 dat	 het	 problemen	 reïficeert,	 het	 creëert	 misschien	
problemen	of	het	creëert	bepaalde	ziektebeelden	die	er	niet	noodzakelijk	zijn.	In	KPSD	zullen	
we	uitgebreide	kritieken	zien	op	de	DSM	5.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	die	DSM	5	helemaal	
niet	goed	is.	Ook	al	hebben	we	dikwijls	geen	goed	zicht	op	dat	pathologisch	proces,	we	hebben	
wel	een	kader	nodig	om	wat	duidelijk	maakt	wat	onze	woorden	betekenen.	Wat	de	DSM	5	wel	
doet,	is	zorgen	dat	er	wat	convergentie	is	in	woordgebruik:	wanneer	ga	je	zeggen	dat	iemand	
aan	een	depressie	of	angststoornis	lijdt?	Het	brengt	mensen	‘on	speaking	terms’.	En	dat	is	ook	
belangrijk.	Maar	we	moeten	opletten	van	op	basis	daarvan	te	zeggen	‘dit	is	een	ziektebeeld	
met	een	duidelijk	ziekteproces	en	we	begrijpen	dit’.	Neen,	heel	veel	van	die	dingen	begrijpen	
we	eigenlijk	nog	niet	(goed).	Wanneer	wij	het	hebben	over	psychologische	diagnostiek,	dan	
hebben	wij	het	over	dingen	die	we	empirisch	aantonen.	Als	we	een	test	maken,	 is	dat	niet	
alleen	een	aantal	experts	in	het	veld	die	samenzitten	en	ad	random	beslissen	over	wat	ze	iets	
gaan	vragen.	Men	gaat	wel	kijken	naar	wat	volgens	experts	moet	opgenomen	worden,	maar	
dat	is	maar	het	startpunt.	Men	gaat	daarna	nog	een	heel	empirisch	proces	doorlopen	waarbij	
je	nagaat	of	de	hypothese/de	theoretische	verwachtingen	die	je	vooropstelt	ook	kloppen.	En	
dat	is	gans	dat	verhaal	van	validiteit.	De	DSM	is	in	dat	opzicht	geen	classificatiesysteem	dat	
daaraan	beantwoordt.		

Uitwijking:	 Iets	meer	 over	 de	MMPI.	 De	MMPI	 is	 een	 soort	 van	 verre	 uitloper	 van	 het	 werk	 van	
Kraepelin.	Het	 is	een	echt	typisch	psychologisch	 instrument	omdat	het	die	empirische	ontwikkeling	
helemaal	 heeft	 doorgemaakt.	 De	MMPI	 is	 ontwikkeld	 in	 1943	 door	 Hathaway	 en	McKinley	 en	 de	
bedoeling	was	om	psychopathologie	en	persoonlijkheidsaspecten	efficiënt	en	op	een	systematische	
manier	te	 inventariseren/diagnosticeren.	Ze	zijn	te	werk	gegaan	op	een	zeer	empirische	manier.	Ze	
hebben	zich	niet	afgevraagd	‘Wat	zijn	de	kenmerken	van	dementie?’,	‘Wat	hoort	bij	depressie?’.	Neen,	
ze	zijn	op	een	empirische	manier	te	werk	gegaan.	Ze	hebben	eerst	gekeken	welke	allerlei	mogelijke	
vragen	ze	kunnen	stellen	aan	mensen	om	psychopathologie	te	meten.	Ze	hebben	dat	gedaan	door	te	
gaan	kijken	naar	bestaande	vragenlijsten	en	beoordelingsschalen,	naar	de	 literatuur,	psychiatrische	
interviews,	handboeken	psychiatrie	en	persoonlijke	ervaringen.	Zo	hebben	ze	een	1000-tal	potentiële	
items	geïdentificeerd.	En	daarvan	hebben	ze	er504	effectief	opgenomen	bij	de	eerste	ontwikkeling	van	
hun	test.	Ze	hebben	dan	die	vragen	voorgelegd	aan	verschillende	klinische	groepen	en	aan	normale	
mensen.	Dan	hebben	ze	die	items	gekozen	die	aan	een	aantal	criteria	voldeden:		

- De	items	moesten	differentiëren	tussen	normale	en	klinische	groepen	
- De	 items	 moesten	 differentiëren	 tussen	 klinische	 groepen	 (Men	 vertrok	 dus	 van	 de	

psychiatrische	 diagnose,	 patiënten	 werden	 eerst	 gediagnosticeerd	 met	 bv.	 depressie	 of	
schizofrenie.	 Dat	 werd	 als	 waar	 aangenomen.	 Men	 ging	 dan	 kijken	 welke	 items	 bv.	 een	
depressieve	 groep	 gingen	 differentiëren	 van	 andere	 klinische	 groepen,	 en	 die	werden	 dan	
geselecteerd	voor	de	depressieschaal.)	
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- Men	 zocht	 ook	 naar	 items	 die	 een	 onderscheid	 maakten	 met	 matige,	 niet-pathologische	
vormen	zodat	ze	ook	een	soort	van	range	hebben	van	‘wijst	duidelijk	op	pathologie’	tot	‘wijst	
niet	op	pathologie,	is	normaal’.		

We	 hebben	 dus	 een	 heel	 empirische	 itemselectie.	 En	 dat	 is	 ook	 een	 belangrijke	 kritiek	 op	 dit	
instrument,	namelijk	dat	er,	zeker	in	oorsprong,	weinig	theorie	achter	zat.	Ondertussen	zitten	we	nu	
al	aan	de	zoveelste	versie	van	de	MMPI.	De	MMPI	wordt	tot	op	de	dag	van	vandaag	zeer	veel	gebruikt.	
Verder	gaan	we	daar	niet	op	in,	omdat	dat	vooral	besproken	zal	worden	bij	KPSD.	Maar	die	empirische	
itemselectie	zullen	we	wel	zien	terugkomen	bij	het	deel	over	validiteit.		

Wat	ook	 een	belangrijk	 element	 is	 in	 de	ontwikkeling	 van	de	PSD	 is	 de	bredere	maatschappelijke	
context.	 De	 PSD	 is	 ontstaan	 begin	 20ste	 eeuw.	 Dat	 was	 in	 de	 context	 van	 de	 industrialisering.	 De	
industrialisering	 leidde	 tot	 veel	meer	bronnen,	 voedsel,	 gezondheidszorg,	enorme	 toename	van	de	
populatie	 en	 verstedelijking	 (mensen	 trokken	 weg	 van	 het	 platteland	 om	 te	 gaan	 werken	 in	 de	
fabrieken).	Wat	we	zien,	is	dat	de	maatschappij	complexer	werd.	Mensen	die	in	het	beleid	betrokken	
waren,	begonnen	te	zoeken	naar	manieren	om	die	ontwikkelingen	te	sturen.	Bijvoorbeeld	Binet	heeft	
zijn	eerste	 intelligentietest	ontwikkeld	op	vraag	van	het	ministerie	 van	onderwijs	 van	Frankrijk.	De	
schoolplicht	werd	ingevoerd	en	men	stelde	vast	dat	niet	alle	leerlingen	het	klassiek	onderwijs	konden	
volgen	en	de	vraag	was	hoe	ze	zo	snel	en	efficiënt	mogelijk	leerlingen	konden	identificeren	die	nood	
hadden	 aan	 bijzonder	 onderwijs.	 Er	 was	 dus	 vraag	 naar	 het	 kanaliseren	 van	 maatschappelijke	
ontwikkelingen,	om	het	onder	controle	te	houden	of	om	het	te	verbeteren.		

Sir	Francis	Galton	(1822-1911)	wordt	dikwijls	gezien	als	de	echte	grondlegger	van	de	PSD.	Terecht:	hij	
is	enorm	productief	geweest	en	hij	heeft	heel	wat	dingen	ontwikkeld	en	bedacht	die	tot	op	de	dag	van	
vandaag	de	kern	vormen	van	onze	psychodiagnostische	benadering.	Sir	Francis	Galton	was	de	neef	van	
Darwin.	Hij	is	mee	verantwoordelijk	voor	de	zeer	goeie,	als	ook	de	zeer	omstreden	aspecten	van	onze	
PSD.	Hij	is	verantwoordelijk	voor	goede	dingen	omdat	hij	als	een	van	de	eerste	erop	heeft	gehamerd	
dat	 we	 moeten	 proberen	 dingen	 objectief	 vast	 te	 stellen.	 Een	 van	 zijn	 uitspraken	 daarover	 was:	
‘Whenever	you	can,	count.’	Je	moet	het	zo	goed	mogelijk	proberen	vast	te	stellen	en	te	tellen.	Een	
ander	 idee	 dat	 hij	 heeft	 ontwikkeld	 en	 dat	 uiteindelijk	 door	 Pearson	 met	 de	 Pearson	
correlatiecoëfficiënt	verder	 is	ontwikkeld,	 is	een	begrip	dat	de	basis	vormt	voor	alle	diagnostiek	en	
diagnostische	 instrumenten:	 ‘co-relations’.	 Co-relations	 is	 het	 nagaan	 van	 hoe	 fenomenen	
samenhangen	met	elkaar.	Hij	is	ook	een	van	de	eerste	die	nagegaan	is	of	bidden	helpt.	Hij	onderzocht	
of	er	een	verband	was	tussen	hoeveel	mensen	bidden	als	ze	ziek	zijn	en	hoe	snel	ze	genezen.	Er	bleek	
geen	verband	te	zijn.	Dat	waren	dus	twee	belangrijke	zaken	van	hem:	het	proberen	objectief	vast	te	
stellen	 van	 fenomenen	 en	 te	 kwantificeren,	 en	 kijken	 naar	 correlaties.	 Hij	 was	 ook	 de	 eerste	 die	
effectief	aan	testing	 is	gaan	doen,	nog	niet	echt	psychologische	testing,	maar	 in	de	traditie	van	het	
Engels	empirisme	deed	hij	fysische	en	psychofysische	metingen	(Inquiries	into	Human	Faculties	and	
its	development;	1883).	Hij	keek	naar	oogscherpte,	gevoeligheid	voor	gewicht,	etc.	Maar	zoals	gezegd,	
was	hij	ook	verantwoordelijk	voor	sommige	negatieve	aspecten	van	onze	diagnostiek.	Hij	was	dus	de	
neef	 van	 Darwin,	 en	 hij	 heeft	 het	 Darwiniaanse	 denken	 binnengebracht	 in	 het	 interindividuele	
verschillen	denken,	iets	waar	Darwin	oorspronkelijk	zelf	niet	van	overtuigd	was.	Galton	was	aanhanger	
van	de	eugenetica,	het	idee	dat	mensen	die	het	minder	goed	doen,	dat	dat	genetisch	te	verklaren	was.	
Volgens	dat	idee	was	het	verantwoord	om	mensen	te	steriliseren	om	de	maatschappij	te	verbeteren	
omdat	 die	mensen	 dan	 die	 genen	 niet	 verderzetten.	 De	 theorie	 van	 eugenetica	 zijn	 is	 in	 extremis	
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doorgevoerd	geweest	tijdens	het	Derde	Rijk,	met	alle	gevolgen	van	dien.	Maar	die	theorie	kwam	niet	
uit	Duitsland,	maar	uit	Engeland.		

Een	tweede	belangrijke	figuur	is	James	McKeen	Cattell.	Hij	was	eerst	een	leerling	van	Wundt,	maar	
daar	voelde	hij	zich	niet	zo	goed.	Dan	kwam	hij	terecht	bij	Galton	en	heeft	hij	een	eerste	echte	Mental	
Tests	 batterij	 samengesteld	 (1890).	 Dat	 had	 in	 de	 lijn	 van	Galton	 een	 zeer	 sterke	 fysiologische	 en	
sensorische	 focus:	 sterkte	 van	 de	 handgreep,	 snelheid	 van	 de	 handbeweging,	 onderscheiden	 van	
gewichten,	oordeel	over	versteken	tijd	en	hoeveel	druk	nodig	is	om	pijn	te	voelen.	Toen	dacht	men	
nog	dat	een	mentale	achterstand	samenging	met	een	gebrek	aan	pijngevoeligheid.	Nu,	die	benadering	
is	heel	lang	van	de	kaart	verdwenen.	Cattell	is	daarmee	begonnen,	maar	er	kwam	daar	heel	wat	kritiek	
op.	 In	 1901	 heeft	Wissler	 dan	 de	 eerste	 validiteitsstudie	 gedaan.	 Hij	 heeft	 die	 test	 afgenomen	 bij	
leerlingen	van	het	middelbaar	onderwijs,	en	hij	stelde	twee	dingen	vast.	Ten	eerste	waren	die	tests	
niet	onderling	gecorreleerd,	er	waren	dus	geen	co-relations.	Ten	tweede	bleken	die	niet	in	staat	te	zijn	
te	voorspellen	hoe	goed	de	 leerlingen	het	deden	op	school.	Wissler	was	zo	gefrustreerd,	dat	hij	de	
psychologie	 vaarwel	 heeft	 gezegd,	 en	 antropoloog	 is	 geworden.	 Volgens	 hem	 werkte	 gans	 dat	
interpersoonlijke	verschillen	verhaal	niet.	Als	we	daar	nu	naar	terugkijken,	blijkt	dat	dit	geen	correcte	
conclusie	was	(Jensen;	1998).	De	dag	van	vandaag	hebben	we	simpele	reactietestjes,	zoals	de	snelheid	
waarmee	 je	 kan	 drukken	 op	 een	 knopje	 bij	 het	 zien	 van	 een	 lichtje,	 en	 dat	 blijkt	 effectief	 wel	 te	
correleren	met	een	klassieke	intelligentiemaat.	Het	verband	is	niet	heel	groot,	maar	het	is	er	wel.	Hoe	
komt	 het	 dan	 dat	 Wissler	 dat	 niet	 gevonden	 heeft?	 Omdat	 die	 psychofysiologische	 metingen	 in	
vergelijking	met	onze	standaarden	nu,	toen	veel	te	onbetrouwbaar	werden	gemeten.	Dus	er	zat	heel	
veel	onbetrouwbaarheid	op	die	metingen.	Als	ze	toen	wel	betrouwbaar	zouden	gemeten	hebben,	dan	
zouden	ze	toch	een	klein	verband	hebben	vastgesteld.		

Dan	krijgen	we	Alfred	Binet.	Hij	is	de	eerste	die	een	echte	intelligentietest	heeft	ontwikkeld	op	vraag	
van	het	ministerie	van	onderwijs	om	leerlingen	te	selecteren	voor	het	bijzonder	onderwijs	(1905).	Wat	
hij	gaat	doen,	is	niet	zozeer	kijken	naar	die	fysiologische	en	perceptuele	vaardigheden,	maar	naar	hoger	
mentaal	functioneren	a.d.h.v.	eenvoudige	taken	die	de	aandacht	houtden.	Hij	is	ook	de	eerste	die	het	
begrip	‘IQ’	introduceerde	(1908).	Het	IQ	wordt	berekend	met	de	mentale	leeftijd	(welke	vraagjes	het	
kind	 kan	 beantwoorden	 en	met	welke	 leeftijd	 komt	 dat	 overeen)	 gedeeld	 door	 de	 chronologische	
leeftijd	(werkelijke	leeftijd)	maal	100.	In	1911	had	hij	al	een	redelijk	gesofisticeerde	test	met	vijf	items	
per	 leeftijdscategorie.	Dat	 is	dan	 later	 terecht	gekomen	 in	de	VS	en	heeft	daar	een	enorme	vlucht	
genomen,	mede	dankzij	Terman	die	de	test	verder	ontwikkelde:	Stanford-Binettest.	

Wie	nog	verantwoordelijk	was	voor	het	succes,	was	Henry	Herbert	Goddard.	Hij	was	een	pedagoog	en	
hij	werkte	 in	 een	 ‘training	 school	 for	 feeble	minded	 boys	 and	 girls’.	 Een	 van	 de	 grote	 uitdagingen	
waarvoor	hij	stond	is	te	weten	te	komen	hoe	we	kunnen	bepalen	of	dat	een	kind	effectief	een	mentale	
beperking	heeft.	Hij	stelde	vast	dat	je	met	die	test	van	Binet	daar	meteen	een	redelijk	goede	uitspraak	
over	kon	doen.	Goddard	was	daar	dus	zeer	enthousiast	over	en	hij	is	die	test	gaan	propageren	en	hij	
heeft	die	test	toegang	laten	vinden	in	heel	veel	contexten	van	de	Amerikaanse	maatschappij.	Hij	is	ook	
begonnen,	op	vraag,	met	het	testen	van	migranten	die	toekwamen	in	New	York.	Ongeveer	80	procent	
van	de	Oost-Europese	migranten	werden	met	die	test	gediagnosticeerd	als	‘morons’.	Goddard	zat	in	
een	zeer	sterke	Angelsaksische	traditie,	en	hij	was	ook	aanhanger	van	de	eugenetica.	Hij	vond	dus	ook	
dat	op	basis	van	die	testen	grote	beslissingen	konden	genomen	worden.	Maar	belangrijk,	voor	Binet	
zelf	was	dit	niet	zo!	Binet	heeft	nooit	een	uitspraak	gedaan	over	de	verklaring	van	intelligentie:	of	die	
biologisch	of	omgevingsgericht	is.		
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Yerkes	 heeft	 niet	 zoveel	 bijgedragen	 aan	 de	 theorieontwikkeling	 rond	 intelligentie,	maar	 hij	 is	 de	
eerste	die	intelligentietesten	op	grote	schaal	heeft	afgenomen	in	het	leger	(Army	Alpha	test;	1921).	Hij	
heeft	laten	zien	dat	je	zo’n	test	op	zeer	grote	schaal	kan	gebruiken.	Als	je	kijkt	naar	de	onderdelen	van	
die	 Army	 Alpha-test	 (Opvolgen	 van	 mondelinge	 instructies,	 rekenkundig	 redeneren,	 praktisch	
oordelen,	 synoniem-antoniemparen,	 door	 elkaar	 gegooide	 zinnen,	 cijferreeksen	 aanvullen,	
analogieën,	informatie	of	algemene	kennis)	dan	valt	op	dat	de	testen	van	vandaag	veel	gelijkaardige	
subtesten	 hebben.	 Wat	 in	 1921	 is	 ontwikkeld,	 is	 vandaag	 nog	 relevant.	 De	 Army	 Alpha	 was	 de	
schriftelijke	versie	voor	mensen	die	Engelstalig	waren,	maar	je	had	ook	nog	de	Army	Beta-test,	een	
non-verbale	test	die	afgenomen	werd	met	instructies	op	basis	van	pantomime.	Dat	omvatte	visueel-
perceptuele	tests	en	motorische	tests.	Deze	twee	testen	vormen	de	basis	voor	wat	vandaag	nog	vaak	
gebruikt	 wordt,	 en	 voor	 wat	 geleid	 heeft	 naar	 allerlei	 andere	 typen	 testen,	 zoals	
persoonlijkheidstesten,	 de	 SAT	 (een	 gestandaardiseerde	 toelatingstest	 voor	 hogescholen	 en	
universiteiten	in	de	Verenigde	Staten).	
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DEEL	I:	VALIDITEIT	
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Introductie	op	het	begrip	validiteit		
	

Na	 de	 introductie,	 gaan	 we	 ons	 richten	 op	 het	 kernconcept	 om	 de	 waarde	 van	 diagnostische	
procedures/assessments	 te	 bepalen:	 Validiteit.	 We	 bespreken	 dit	 aan	 de	 hand	 van	 een	 tekst	 van	
Samuel	Messick,	omdat	dat	een	zeer	belangrijke	tekst	is	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	richtinggevend	
is	voor	de	validiteitstheorieontwikkeling	en	voor	de	huidige	standaarden	die	worden	gehanteerd	om	
de	kwaliteit	van	testen	te	evalueren	(tekst	komt	op	Minerva	maar	de	leerstof	is	de	les).	

	

1. Definitie	
	

Dit	is	de	eerste	zin	van	Messicks	hoofdstuk	over	validiteit,	en	dit	zegt	meteen	al	heel	veel:	

“Validity	 is	 an	 integrative	 evaluative	 judgment	 of	 the	 degree	 to	 which	 empirical	 evidence	 and	
theoretical	rationales	support	the	adequacy	and	appropriateness	of	inferences	and	actions	based	on	
test	scores	and	other	modes	of	assessment.”	

Waarover	gaat	dat	nu?		

- ‘based	on	test	scores	and	other	modes	of	assessment’:	Validiteit	gaan	we	in	eerste	instantie	
veel	naar	voren	zien	komen	bij	klassieke	testen,	maar	dat	kan	ook	bij	andere	manieren	van	
assessment.	Als	je	bijvoorbeeld	een	observatiestudie	doet,	doe	je	ook	aan	assessment,	dan	ga	
je	 ook	 uitspraken	 doen	 over	 iemands	 gedrag	 en/of	 mentaal	 functioneren.	 Het	 is	 dus	 niet	
beperkt	tot	de	klassieke	psychologische	testen.	

- ‘inferences	and	actions’:	Het	gaat	niet	alleen	over	de	de	betekenis,	de	interpretatie/inferentie	
die	we	maken,	maar	ook	over	de	actions,	over	wat	we	gaan	doen	met	die	test.	Als	we	een	test	
afnemen,	bijvoorbeeld	de	WISC	3	bij	een	kind	met	moeilijkheden	op	school,	dan	is	dat	om	een	
vraag	te	beantwoorden,	bijvoorbeeld	‘Moet	dit	kind	naar	het	bijzonder	onderwijs?’.	Stel	dat	je	
met	 die	 intelligentietest	 een	 IQ	 bekomt	 van	 80	 bij	 dat	 kind,	 dan	 ga	 je	 niet	 alleen	 dat	 IQ	
interpreteren	(Wat	betekent	een	IQ	van	80?),	maar	ga	je	dat	ook	gevolgen	geven	(Wat	ga	je	
op	basis	daarvan	adviseren?	Regulier	onderwijs	of	bijzonder	onderwijs?).	Dat	moeten	we	ook	
evalueren:	Niet	alleen	die	score,	maar	ook	wat	we	met	die	score	gaan	doen.			

- ‘empirical	evidence	and	theoretical	rationales’:	Het	gaat	niet	alleen	over	het	feit	dat	we	een	
aantal	 correlaties	 observeren.	 Soms	 wordt	 beweerd	 dat	 de	 testdiagnostiek	 een	 heel	
empiristische	bedoening	 is,	men	denkt	 soms	dat	men	gewoon	enkele	 testen	ontwikkelt	 en	
scores	en	correlaties	bekomt	en	voilà,	je	kan	het	gebruiken	zonder	al	te	veel	theorie.	Dit	klopt	
niet.	De	essentie	van	validiteit	is	dat	je	zowel	gaat	kijken	naar	het	theoretisch	kader	als	naar	
de	data.	Die	twee	moeten	op	elkaar	inspelen,	het	is	een	combinatie	van	de	twee.	

- ‘integrative	 evaluative	 judgement’:	 Het	 is	 integratief	 want	 je	 gaat	 heel	 veel	 bronnen	 van	
informatie	integreren	om	een	beeld	te	krijgen	van	de	validiteit.	Het	is	evaluatief	want	validiteit	
heeft	te	maken	met	de	vraag	‘Is	het	gerechtvaardigd	om	met	die	test	en	de	scores	van	die	test	
aan	de	slag	te	gaan?’.	Uiteindelijk	levert	het	dus	een	oordeel	op	of	je	de	test	al	dan	niet	kan	
gebruiken.		

Een	centraal	element	in	de	definitie	is	dat	we	gaan	kijken	naar	testscores	in	de	brede	betekenis	van	
het	woord	(test	scores	and	other	modes	of	assessment).	Als	je	een	observatiestudie	doet	en	je	stelt	
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vast	dat	een	bepaald	kind	zich	de	afgelopen	dagen	heel	agressief	heeft	gedragen	in	klas,	dan	kan	je	dat	
ook	zien	als	een	testscore.	Je	maakt	een	uitspraak	over	gedrag	en/of	mentaal	functioneren	van	een	
persoon.		

Wat	 kenmerkend	 is	 voor	 testscores,	 is	 dat	 wij	 gaan	 kijken	 naar	 consistentie	 in	 gedrag	 en	
itemresponsen.	Als	we	aan	PSD	doen,	gaan	we	niet	één	vraag	stellen.	Als	we	bijvoorbeeld	iemand	zijn	
neuroticisme	als	persoonlijkheidstrek	willen	meten,	dan	gaan	we	niet	één	vraag	stellen	‘Bent	u	snel	
angstig?’.	Dat	zou	een	goede	vraag	zijn,	maar	niet	als	enige	vraag.	Waarom?	Omdat	het	gedrag	op	één	
moment	door	heel	veel	verschillende	factoren	kan	verklaard	en	beïnvloed	worden.	De	persoon	heeft	
de	vraag	niet	goed	gehoord,	of	 je	hebt	een	woord	gebruikt	dat	de	persoon	niet	goed	kent,	er	staat	
iemand	bij	waardoor	iemand	niet	eerlijk	durft	antwoorden,	etc.	Heel	specifiek	gedrag	heeft	altijd	heel	
veel	mogelijke	verklaringen.	Wat	we	dus	gaan	doen	met	onze	testen,	is	dat	we	mensen	verschillende	
taken	en	vragen	gaan	voorleggen,	en	we	gaan	dan	kijken	naar	de	consistentie	van	die	antwoorden.	
Dan	gebruiken	we	bijvoorbeeld	een	neuroticismeschaal	met	10	vragen.	De	uiteindelijke	score	op	die	
neuroticismeschaal	 is	dan	een	samenvatting	van	die	responsconsistentie.	Wanner	we	dus	te	maken	
hebben	met	een	testscore,	moeten	we	weten	dat	die	score	een	samenvatting	is	van	consistentie	tussen	
verschillende	items	over	gedrag	of	mentaal	functioneren.	Meten	is	dus	consistenties	samenvatten	in	
een	score.		

Zoals	gezien	is	validiteit	een	integrative	evaluative	judgement.	Je	integreert	verschillende	bronnen	van	
info	om	tot	een	uitspraak	te	komen	van	de	validiteit.	Wat	belangrijk	is	daarbij,	is	dat	het	niet	alleen	
gaat	over	bestaande	evidentie,	maar	je	moet	ook	nadenken	over	wat	de	consequenties	zijn	en	wat	
mogelijke	toepassingen	in	latere	contexten	met	zich	mee	zouden	kunnen	brengen.	Een	keer	dat	een	
test	ontwikkeld	is,	is	het	belangrijk	dat	je	nadenkt	over	voor	wie	die	test	bedoeld	is,	voor	welke	context	
die	test	bedoeld	is	en	voor	welk	gebruik	die	test	bedoeld	is	en	wat	de	mogelijke	toekomstige	gevolgen	
zijn	van	het	gebruik	van	die	test.	Stel	dat	we	aan	de	universiteit	voor	alle	richtingen	ingangsexamens	
zouden	organiseren,	die	dan	sterk	zouden	aanleunen	bij	een	klassieke	intelligentietest,	wat	zijn	dan	de	
gevolgen	 van	 zo’n	 ingangsexamen?	 Een	 klassieke	 eerste	 vraag	 is:	Meet	 daarmee	 op	 een	 accurate	
manier	iemands	cognitieve	vermogen?	Dat	is	de	klassieke	validiteitsvraag:	Meet	je	wat	je	bedoelt	te	
meten?	Maar	 ten	 tweede	moet	 je	 dus	 ook	 nadenken	 over	 de	mogelijke	 gevolgen	 van	 een	 score-
interpretatie	en	scoregebruik.		

We	komen	even	terug	op	dat	idee	van	‘score’.	We	horen	dikwijls	in	de	literatuur	en	in	het	werkveld	
‘Die	test	is	valide	en	die	test	is	niet	valide’.	Als	je	dat	gebruikt	als	short	cut,	kan	dat,	maar	het	is	niet	zo	
dat	een	test	op	zich	validiteit	of	geen	validiteit	heeft.	Wat	heeft	validiteit?	De	score-interpretatie.	
Het	gedrag	dat	mensen	stellen	binnen	een	bepaalde	testcontext	wordt	samengevat	door	een	score,	
en	die	score	wordt	geïnterpreteerd,	en	dat	heeft	al	dan	niet	validiteit.	Het	is	dus	niet	zo	dat	een	test	
op	zich	validiteit	heeft,	omdat	het	best	kan	zijn	dat	de	test	heel	goed	en	netjes	en	doordacht	ontwikkeld	
is,	 maar	 dat	 mensen	 er	 bijvoorbeeld	 niet	 eerlijk	 op	 antwoorden.	 Stel	 dat	 je	 een	
persoonlijkheidsvragenlijst	 hebt	 naar	 consciëntieusheid,	 en	 je	 neemt	 dat	 af	 in	 kader	 van	 een	
selectiecontext	waarbij	consciëntieusheid	in	de	job	heel	belangrijk	is,	dan	is	de	kans	groot	dat	die	test	
toch	 geen	 consciëntieusheid	 zal	meten,	want	mensen	 hebben	ook	wel	 door	 dat	men	 voor	 die	 job	
iemand	zoekt	die	zorgvuldig	te	werk	gaat,	en	dan	ga	je	niet	antwoorden	‘ik	ben	een	sloddervos’.	Het	
gaat	dus	om	score-interpretatie:	Je	gaat	kijken	met	die	test	wat	de	betekenis	van	het	gedrag	in	een	
bepaalde	context.	Het	is	dan	de	score-interpretatie	die	al	dan	niet	validiteit	heeft.		
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Validiteit	is	een	‘integrative	judgement’,	wat	wil	zeggen	dat	validiteit	een	kwestie	van	mate	is.	Voor	
sommige	 testen	hebben	we	geen	evidentie	van	validiteit,	 is	de	validiteit	nul.	Voor	heel	veel	 testen	
hebben	we	een	beetje	evidentie.	Daarbij	is	bijvoorbeeld	de	interne	structuur	onderzocht,	weten	we	
iets	 over	 de	 voorspellende	 kracht,	 weten	 we	 iets	 over	 hoe	 het	 werkt	 als	 we	 het	 bijvoorbeeld	 bij	
ouderen	gebruiken,	etc.	Voor	sommige	testen	hebben	we	dan	heel	veel	evidentie.	Bijvoorbeeld	over	
de	Wechsler	intelligentieschalen	wordt	heel	veel	validiteitsonderzoek	gedaan	en	we	beschikken	over	
een	grote	empirische	database.	Validiteit	is	dus	geen	dichotome	uitspraak:	ja	of	neen,	valide	of	niet.	
Soms	is	het	duidelijk	neen,	maar	de	ja	kan	verschillende	gradaties	hebben.	

Validiteit	 is	een	zich	ontwikkelende	eigenschap	en	validering	 is	een	continu	proces.	Naarmate	we	
een	test	in	meer	contexten	gaan	afnemen	en	bestuderen,	gaan	we	beter	zicht	krijgen	op	wat	die	test	
doet.	We	krijgen	ook	voortdurend	nieuwe	wetenschappelijke	inzichten.	En	in	het	licht	van	een	nieuw	
wetenschappelijk	inzicht,	moeten	we	misschien	de	interpretatie	van	die	test	herbekijken.	Het	is	dus	
niet	zo	dat	we	kunnen	zeggen	’30	jaar	geleden	heeft	men	een	test	ontwikkeld	en	nu	kunnen	we	dat	op	
exact	dezelfde	manier	gebruiken	als	30	jaar	geleden’.	Misschien	is	het	gebruik	van	die	test	nu	helemaal	
niet	meer	verantwoord.	

Er	zijn	twee	belangrijke	kernaspecten	in	de	benadering	van	Messick:	

1. Validiteit	is	een	unitair	begrip.		
a. Ten	eerste,	er	bestaan	verschillende	aspecten	van	validiteit,	maar	uiteindelijk	vormen	

die	één	geheel.		
b. Ten	tweede,	wanneer	we	de	validiteit	van	een	test	willen	onderzoeken,	mogen	we	ons	

niet	beperken	tot	één	vorm	van	validiteit,	maar	we	moeten	zoveel	mogelijk	vormen	
van	validiteit	onderzoeken.		

2. Validering	van	testscores	gebruikt	de	methoden	van	de	wetenschap.		
a. In	 de	 empirische	 wetenschap	 formuleren	 we	 hypotheses.	 Onze	

interpretaties/inferenties	 zijn	 eigenlijk	 hypotheses.	 Bijvoorbeeld	 de	
neuroticismeschaal	van	de	Big	Five	meet	neuroticisme	en	het	maakt	een	onderscheid	
tussen	mensen	die	gevoelig	 zijn	voor	negatieve	gevoelens	en	mensen	die	daarvoor	
niet	gevoelig	zijn.	Dat	is	een	score-interpretatie,	dat	is	een	hypothese	die	je	hebt	om	
de	antwoorden	op	die	items	te	interpreteren.	En	een	hypothese	moet	je	onderzoeken,	
je	moet	 kijken	 of	 die	 standhoudt	 onder	wetenschappelijk	 onderzoek,	 of	 je	 die	 kan	
bevestigen	of	moet	verwerpen.		

b. Bij	het	onderzoeken	van	je	hypotheses,	kan	je	gebruik	maken	van	alle	methoden	die	
ons	in	de	psychologische	wetenschap	ter	beschikking	staan:	experimenteel	onderzoek,	
statistische	 middelen	 (correlationeel	 onderzoek)	 en	 filosofische	 middelen	
(conceptuele	 analyses).	 Alle	 methoden	 die	 we	 gebruiken	 in	 onderzoek	 naar	
psychologische	 kenmerken,	 kunnen	 we	 en	 moeten	 we	 ook	 gebruiken	 in	 het	
valideringsonderzoek.		

	

2. Scores	in	context	
	

We	hadden	het	daarnet	al	over	interpretaties	van	‘scores’,	maar	niet	de	test	op	zich.	Om	te	weten	wat	
we	meten	met	een	test	moeten	we	goed	weten	wie	de	test	oplost,	en	in	welke	context	die	persoon	
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dat	oplost.	Dat	is	een	van	de	basisaspecten	van	testgebruik	en	testvalidering,	namelijk	je	moet	nagaan	
of	dat	de	test	die	je	gebruikt,	geschikt	is	voor	de	geteste	persoon	en	de	meetcontext.	Bijvoorbeeld	
als	je	iemands	gesproken	taalvaardigheid	wil	nagaan	maar	je	gebruikt	een	geschreven	test,	dan	weet	
je	op	voorhand	dat	een	aantal	participanten	het	daar	niet	goed	op	zullen	doen	en	je	daar	een	verkeerde	
assessment	zal	maken,	namelijk	mensen	met	dyslexie	hebben	moeilijkheden	met	het	verwerken	van	
geschreven	informatie,	terwijl	die	misschien	op	vlak	van	gesproken	taal	wel	heel	taalvaardig	zijn.	Dus	
voor	bepaalde	personen	(bv.	met	dyslexie)	kan	het	gebruik	van	een	bepaalde	test	niet	geschikt	zijn.	
Ander	 voorbeeld	 dat	 aangeeft	 dat	 je	 rekening	 moet	 houden	 met	 de	 geteste	 persoon:	 Een	
intelligentietest	is	zeer	geschikt	voor	Vlaamse	kinderen,	maar	is	niet	geschikt	voor	Syrische	kinderen	
die	 hier	 nog	 maar	 een	 aantal	 maanden	 wonen.	 Maar	 je	 moet	 dus	 ook	 rekening	 houden	 met	 de	
meetcontext.	 We	 zagen	 al	 het	 voorbeeld	 van	 een	 consciëntieusheidsvragenlijst	 in	 kader	 van	 een	
selectie:	Dat	 zal	 nogal	wat	 fakinggedrag	 uitlokken.	Maar	 je	 zou	die	 test	 bijvoorbeeld	 ook	 anoniem	
kunnen	afnemen	in	kader	van	een	onderzoek,	en	dan	zal	er	veel	minder	faking	zijn.	Het	is	dus	altijd	
belangrijk	om	te	kijken	voor	wie	de	test	is	ontwikkeld	en	voor	welke	context.	Validering	gaat	dus	daar	
over,	over	die	specifieke	context	voor	die	specifieke	groep.	Wil	dat	dan	zeggen	dat	die	test	alleen	in	
die	conditie	voor	die	mensen	mag	gebruikt	worden?	Niet	noodzakelijk,	het	kan	best	zijn	dat	die	test	
ook	 nog	 voor	 andere	 contexten	 en	 andere	 mensen	 kan	 gebruikt	 worden,	 maar	 dat	 moet	 dan	
onderzocht	worden.	Je	kan	dus	niet	een	persoonlijkheidsvragenlijst	die	hier	goed	werkt	meenemen	
naar	 Indonesië	 en	 daar	 afnemen	 en	 verwachten	 dat	 dat	 op	 dezelfde	manier	 als	 hier	mensen	 hun	
persoonlijkheid	 gaat	 te	 kennen	 geven.	 Er	 zijn	 gradaties	 in	 generaliseerbaarheid.	 Een	 tekst	 wordt	
gevalideerd	voor	een	specifieke	context	en	voor	een	specifieke	doelgroep,	dat	heeft	betekenis	in	dat	
specifieke	geval,	en	dan	kan	je	nagaan	hoe	generaliseerbaar	het	gebruik	van	die	test	is	

	

3. Scores	als	teken	of	als	steekproef	
	

Wanner	we	scores	berekenen,	berekenen	we	dat	aan	de	hand	van	items,	van	taakjes,	rollenspel,	etc.	
Het	gedrag	dat	we	observeren,	kunnen	we	op	twee	manieren	interpreteren.		

1. We	kunnen	dat	zien	als	een	steekproef.	Bijvoorbeeld:	Stel	dat	je	wil	onderzoeken	op	de	lagere	
school	hoe	goed	kinderen	kunnen	optellen	en	aftrekken	met	getallen	die	bestaan	uit	 twee	
cijfers.	Alle	taakjes	kan	je	perfect	opsommen.	Alle	mogelijke	optellingen	en	aftrekkingen	kan	
je	opsommen,	je	hebt	dus	een	itempool,	en	je	kan	dan	ad	random	daar	20	oefeningetjes	uit	
selecteren.	Je	laat	kinderen	dat	afnemen,	en	dan	kan	je	die	scores	zien	als	steekproef.	Je	hebt	
een	domein	van	gedrag	en	je	hebt	daar	een	steekproef	uitgenomen.		

2. Je	 kan	kiezen	bepaald	gedrag	 te	observeren	omdat	het	een	 teken	 is	 van	een	onderliggend	
proces	 waar	 je	 in	 geïnteresseerd	 bent.	 Bijvoorbeeld	 een	 matrixredeneertest	 van	 in	 een	
intelligentietest	wordt	vaak	gebruikt	in	de	selectiecontext.	Maar	sollicitanten	zullen	niet	in	hun	
toekomstige	 job	 hele	 dagen	 zo’n	 matrixredeneertest	 moeten	 afleggen.	 Dat	 is	 de	 reden	
waarom	mensen	die	solliciteren	soms	klagen	dat	al	die	sollicitatievragen	banaal	lijken,	omdat	
ze	niet	face	valid	zijn.	Maar	er	zijn	toch	goede	redenen	om	dergelijke	test	af	te	nemen,	want	
we	weten	dat	mensen	die	dat	goed	doen,	mensen	zijn	die	snel	en	abstract	kunnen	denken,	en	
dat	moet	je	natuurlijk	wel	vaak	toepassen	op	je	werk.	Het	is	vergelijkbaar	met	selectie	voor	
het	leger	of	de	politie	waar	je	push	ups	moet	doen.	Politieagenten	en	militairen	moeten	in	hun	
job	geen	push	ups	doen,	maar	het	is	wel	een	goede	indicator	voor	iemands	fysieke	conditie.	
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We	kijken	niet	naar	het	gedrag	omdat	we	in	het	gedrag	zelf	geïnteresseerd	zijn,	maar	als	teken	
van	onderliggende	processen	en	trekken.	

Er	is	natuurlijk	een	verschil,	afhankelijk	van	welke	benadering	je	neemt.	Als	je	de	steekproefbenadering	
neemt,	 moet	 je	 ervoor	 zorgen	 dat	 je	 heel	 goed	 het	 domein	 hebt	 gerepresenteerd.	 Vanuit	 de	
tekenbenadering	is	de	vraag	of	 je	de	beste	indicatoren	hebt	genomen,	of	 je	met	die	 indicatoren	de	
onderliggende	processen	goed	hebt	weergegeven	of	niet.	

Welke	benadering	we	ook	gebruiken,	de	basis	is	responsconsistenties.	Wat	we	proberen	te	doen	met	
onze	diagnostiek	is	consistentie	van	gedrag	op	een	test	over	items	heen	te	vatten	en	in	een	score	te	
gieten.	Een	belangrijke	vraag	is:	Vanwaar	komen	die	responsconsistenties?	Hoe	komt	het	dat	mensen	
consistent	gedrag	vertonen?	Er	zijn	drie	grote	mogelijke	verklaringen.	

1. Er	is	een	trek,	een	onderliggend	stabiel	kenmerk/proces/dispositie	van	een	persoon,	en	dat	
verklaart	hoe	die	consistenties	tot	stand	komen.	Bijvoorbeeld	neuroticisme	wordt	gezien	als	
een	persoonlijkheidskenmerk,	sommige	mensen	zijn	gevoeliger	voor	negatieve	emoties.	Het	
idee	 is	 dat	 zij	 op	 een	 dergelijke	 persoonlijkheidsvragenlijst	 systematisch	 op	 een	 bepaalde	
manier	gaan	antwoorden	omdat	ze	meer	of	minder	van	die	gevoeligheid	hebben.		

2. Er	is	sprake	van	een	toestand,	een	zeer	specifieke	momentane	situatie	van	een	persoon.	Die	
twee,	trek	en	toestand,	kunnen	samen	voorkomen.	Bijvoorbeeld	intelligentie	wordt	gezien	als	
een	trek,	als	een	stabiel	kenmerk	van	een	persoon	in	termen	van	cognitieve	vaardigheid,	maar	
we	weten	dat	in	sommige	condities	sprake	kan	zijn	van	testangst.	Als	iemand	op	het	moment	
van	de	intelligentietest	testangst	voelt,	dat	is	iets	momentaan,	dan	kan	dat	die	test	negatief	
gaan	beïnvloeden.		

3. Vanuit	een	meer	behavioristische	benadering	heb	je	nog	het	idee	van	responsklassen.	We	zien	
die	consistenties	terugkomen	omdat	wat	we	observeren	het	resultaat	is	van	een	gelijkaardige	
leerervaring.		

Dit	kunnen	we	zelfs	 toepassen	op	de	vraag	 ‘Wat	meten	we	met	onze	 intelligentietest?’.	 Sommigen	
zeggen	 dat	 dit	 een	 trek	 is	 die	 eigen	 is	 aan	 de	 persoon.	 Sommigen	 hebben	 dat	 dan	 genetisch	
geïnterpreteerd.	Anderen	hebben	gezegd	dat	het	veel	meer	te	maken	heeft	met	een	toestand:	Hoe	fit	
zijn	mensen,	welk	moment	van	de	dag	wordt	de	test	afgenomen,	wie	de	testafnemer	is,	etc.	Als	we	
dan	tussen	die	twee	moeten	kiezen,	dan	zitten	we	meer	aan	de	kant	van	de	trekbenadering,	want	we	
zien	 dat	 vanaf	 een	 jaar	 of	 zeven	 intelligentie	 redelijk	 stabiel	 is.	Maar	 dan	 hebben	we	 ook	 nog	 de	
benadering	van	responsklassen.	Kinderen	gaan	naar	school	en	leren	rekenen,	leren	taal,	etc.	We	zitten	
dus	in	een	bepaalde	leeromgeving	waarin	ze	een	leerervaring	opdoen	die	betrekking	heeft	op	al	die	
kenmerken	die	we	meten	met	een	intelligentietest.		

In	de	validiteitsliteratuur	is	er	een	begrip	dat	regelmatig	terugkomt:	Trekvaliditeit.	Dat	komt	vooral	
terug	 in	methodologische	 vakken:	 bijvoorbeeld	multitrek	multimethode	matrix.	 In	 het	 idee	 van	de	
multitrek	multimethode	benadering	zit	het	begrip	‘trek’.	Wat	belangrijk	is,	is	dat	het	hier	niet	te	maken	
heeft	met	 ‘trek’	 in	 de	 theoretische	 zin,	 namelijk	 ‘een	dispositioneel	 kenmerk	 van	een	persoon	dat	
inherent	 is	 aan	de	persoon’.	Wanneer	vanuit	een	validiteitsstandpunt	 spreken	over	een	 ‘trek’,	dan	
kunnen	we	evengoed	spreken	over	een	responsklasse	of	over	een	tijdelijke	toestand	die	we	proberen	
te	pakken	te	krijgen.	Als	we	in	kader	van	validiteit	spreken	over	een	trek,	dan	spreken	we	over	het	
construct	die	we	willen	meten	met	ons	instrument,	en	dat	kan	zowel	gaan	om	een	trek,	een	toestand	
als	een	responsklasse.		
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4. Bronnen	van	evidentie	
	

Wat	 zijn	 de	 bronnen	 van	 validiteit?	We	 hebben	 zowel	 data	 als	 theorie,	 zowel	 observaties	 als	 de	
interpretatie	van	die	observaties.	Dus	de	twee	aspecten	komen	samen.	De	data	op	zich	zeggen	niet	
genoeg.	Waarom?	Stel	dat	 je	een	 test	hebt	ontwikkeld	en	met	die	 test	 kan	 je	goed	voorspellen	of	
iemand	 zal	 slagen	 in	 het	 eerste	 jaar	 geneeskunde,	 je	 hebt	 een	 grote	 correlatie.	 Kan	 je	 dat	 dan	
gebruiken?	Neen.	Het	zou	kunnen	zijn	dat	je	gewoon	een	test	hebt	gemaakt	die	meet	uit	welke	socio-
economische	 klasse	 iemand	 komt,	 en	 mensen	 uit	 een	 hogere	 socio-economische	 klasse	 zijn	
waarschijnlijk	naar	een	betere	 school	 geweest	en	 zijn	beter	 voorbereid	op	het	hoger	onderwijs	 en	
scoren	daarom	hoger	in	hun	opleiding.	We	moeten	ook	kunnen	interpreteren	wat	we	aan	het	meten	
zijn,	en	daarvoor	hebben	we	een	theorie	nodig.	Het	gaat	dus	niet	alleen	over	voorspellen	en	over	goede	
correlaties	 vinden,	maar	 ook	 over	 de	 theorie	 achter	 de	metingen	 en	 of	 je	 evidentie	 hebt	 voor	 de	
theorie.		

	

5. Traditionele	visies	op	validiteit	
	

We	zien	dat	het	validiteitsbegrip	op	zich	evolueert.	We	gaan	de	volgende	lessen	het	recentste	kader	
voorstellen,	maar	het	 traditionele	 kader	 is	 ook	belangrijk	 omdat	heel	 veel	 literatuur	 en	onderzoek	
daarmee	werkt.	Dat	traditionele	kader	gaat	uit	van	drie	grote	vormen	van	validiteit:	

- Inhoudsvaliditeit:	Je	gaat	kijken	naar	de	inhoud	van	de	test,	en	je	gaat	je	afvragen	hoe	goed	
die	test	het	domein	waarover	je	een	uitspraak	wil	doen	representeert.	Je	maakt	dus	eigenlijk	
een	beoordeling,	waarbij	je	gaat	kijken	of	wat	je	vraagt	dekt	wat	je	wil	weten.	Zijn	de	items	
relevant	en	representatief?		
Traditioneel	spreekt	men	van	‘inhoudsvaliditeit’,	maar	eigenlijk	is	dat	geen	correcte	benaming.	
Waarom	niet?	Het	gaat	om	evaluaties	van	de	inhoud	van	de	test,	het	gaat	niet	over	het	gedrag	
dat	mensen	 op	 die	 test	 stellen,	 het	 gaat	 niet	 om	 scores.	 Dat	 wil	 niet	 zeggen	 dat	 het	 niet	
belangrijk	 is	 voor	 het	 evalueren	 van	 de	 validiteit,	 maar	 je	 kan	 niet	 zeggen	 ‘mijn	 test	 is	
inhoudsvalide,	dus	hij	is	valide’.	Messick	spreekt	van	‘het	inhoudsaspect	van	de	validiteit’.	Het	
kan	 wel	 zijn	 dat	 je	 de	 perfecte	 vragen	 stelt,	 maar	 het	 kan	 zijn	 dat	 mensen	 door	 bv.	 een	
selectiecontext	niet	correct	antwoorden.	Dus	inhoudsvaliditeit	is	geen	vorm	van	validiteit	op	
zich,	want	het	gaat	niet	om	wat	mensen	doen	op	die	test	en	hoe	je	dat	interpreteert,	het	gaat	
alleen	over	wat	er	in	de	test	zit.	

- Criteriumvaliditeit:	 Een	 criterium	 is	 bijvoorbeeld	 ‘Al	 dan	 niet	 slagen	 in	 het	 eerste	 jaar	
universiteit’,	‘Al	dan	niet	recidiveren	bij	het	voorwaardelijke	vrijkomen’,	etc.	Men	kan	allerlei	
praktische	 criteria	 gebruiken	 waarvoor	 psychologen	 dikwijls	 worden	 gevraagd	 om	 een	
uitspraak	doen,	bijvoorbeeld	‘Kan	iemand	voorwaardelijk	vrijkomen’,	en	dan	kunnen	ze	tests	
gebruiken	en	die	tests	kunnen	dan	criteriumvaliditeit	hebben,	die	test	kunnen	dat	criterium	in	
meer	of	mindere	mate	gaan	voorspellen.		
Criteriumgerelateerde	 validiteit	 is	 een	 moeilijke	 zaak,	 want	 je	 kan	 zeggen	 ‘een	 test	 kan	
criteriumgerelateerde	 validiteit	 hebben	 voor	 elk	mogelijk	 toegepast	 criterium’.	 Dan	 zijn	 er	
zoveel	validiteiten	voor	een	test	als	er	mogelijke	toegepaste	criteria	zijn.	Je	zou	bijvoorbeeld	
een	consciëntieusheidsmeting	kunnen	gebruiken	van	‘hoe	werkt	iemand	in	team’,	‘hoe	doet	
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iemand	het	in	de	opleiding	psychologie’,	‘hoe	doet	iemand	het	in	de	opleiding	geneeskunde’,	
etc.	Dat	zijn	allemaal	concrete	criteria	die	je	kan	verzinnen	en	je	kan	dan	voor	elk	criterium	
kijken	 of	 je	 test	 voorspellend	 is.	 Je	 hebt	 dus	 heel	 veel	 mogelijke	 criteriumgerelateerde	
validiteiten.	
Er	is	nog	een	bijkomend	probleem.	Het	is	op	zich	kwetsbaar	voor	gebrek	aan	inhoudsrelevantie	
en	 nadelige	 sociale	 consequenties.	 Bijvoorbeeld	 het	 zou	 kunnen	 zijn	 dat	 je	 door	 testen	
systematisch	 te	 gebruiken,	 je	 het	 voor	 mensen	 uit	 een	 lagere	 socio-economische	 klasse	
moeilijker	maakt	om	naar	het	hoger	onderwijs	te	gaan.	Dat	zijn	consequenties,	maar	dat	zit	
niet	vervat	 in	 je	correlatie.	 Je	hebt	misschien	wel	een	goede	correlatie	tussen	 je	test	en	de	
slaagkansen,	maar	dat	is	onvoldoende.		
Er	kan	hierbinnen	een	onderscheid	gemaakt	worden	aan	de	hand	van	twee	soorten	criteria:	

o Predictieve	 validiteit:	 Bij	 predictieve	 validiteit	 doen	we	 vandaag	een	psychologisch	
onderzoek	 om	 iets	 te	 zeggen	 over	 een	 criterium	 dat	 in	 de	 toekomst	 zal	 moeten	
geëvalueerd	 worden.	 Bijvoorbeeld	 je	 hebt	 vandaag	 een	 selectieproef	 voor	
geneeskunde,	maar	je	wil	iets	zeggen	over	het	einde	van	het	eerste	jaar	universiteit	
(al	dan	niet	slagen),	en	uiteindelijk	of	iemand	een	goede	arts	zal	worden	of	niet.		

o Concurrente/gelijktijdige	 validiteit:	 We	 hebben	 nu	 een	 criterium	 en	 we	 kijken	 in	
welke	mate	onze	test	samenhangt	met	dit	criterium	op	dit	ogenblik.	Bijvoorbeeld	bij	
intelligentieonderzoek	worden	vaak	de	schoolresultaten	opgevraagd,	en	men	kijkt	dan	
naar	de	correlatie	tussen	de	score	op	een	intelligentietest	een	de	schoolresultaten	op	
dit	ogenblik.	Dat	zou	substantieel	moeten	correleren.		

- Constructvaliditeit:	Bij	constructvaliditeit	willen	we	weten	wat	we	aan	het	meten	zijn.	Wat	zijn	
de	 verklarende	 begrippen	 voor	 die	 testscores?	 En	 is	 het	 inderdaad	 zo	 dat	 die	 testscore	
bijvoorbeeld	neuroticisme	weergeeft?		
Bij	 constructvaliditeit	 gaan	 we	 niet	 uit	 van	 strikt	 operationalisme.	 Vroeger	 zei	 men	
‘intelligentie	 is	wat	mijn	 intelligentietest	meet’.	Men	 zei	dus	dat	het	 construct	dat	 je	meet	
bepaald	wordt	door	je	instrument	waarmee	je	meet.	Vandaag	de	dag	zijn	we	volledig	afgestapt	
van	dit	standpunt,	want	er	is	een	groot	probleem	met	deze	benadering.	Je	kan	bijvoorbeeld	
vanuit	die	benadering	nooit	een	betere	intelligentietest	maken,	want	je	construct	is	gelijk	aan	
je	test,	je	test	meet	het	dus	al	zogezegd	perfect.	Als	je	vertrekt	vanuit	een	construct,	vanuit	
een	 theoretisch	 begrip,	 bv.	 cognitieve	 vaardigheden,	 dan	 kan	 je	 daarvoor	 een	 test	
ontwikkelen,	en	je	kan	een	evidentie	hebben	dat	die	test	inderdaad	cognitieve	vaardigheden	
meet,	maar	het	kan	zijn	dat	 je	dan	een	nieuwe	test	maakt	waarvoor	 je	nog	meer	evidentie	
vindt.	We	stappen	dus	af	van	strikt	operationalisme,	we	vertrekken	vanuit	een	construct	en	
we	kijken	hoe	goed	of	slecht	onze	test	dat	construct	vat.		
Vanuit	de	meer	recente	benadering	van	Messick	is	het	nu	ook	zo	dat	constructvaliditeit	ook	
inhoudsrelevantie	 en	 inhoudsrepresentativiteit	 en	 criteriumgerelateerde	 aspecten	 omvat.	
Waarom?	Wat	betekent	dit?	Wanneer	we	willen	beoordelen	of	onze	test	meet	wat	het	bedoelt	
te	meten,	dan	moeten	we	ook	weten	of	alles	erin	zit.	Stel	dat	je	gewoon	algemene	intellectuele	
vaardigheid	wil	meten,	dan	mag	je	niet	zomaar	één	test	gebruiken,	want	algemene	intelligentie	
omvat	 zeer	 verschillende	 aspecten	 en	 dus	 verschillende	 taken:	 verbale	 taken,	 perceptuele	
taken,	abstracte	 taken,	etc.	Als	 je	een	goede	 inschatting	wil	maken	van	 iemands	algemene	
cognitieve	vaardigheid,	dan	moet	je	een	diversiteit	van	taken	mee	opnemen	in	je	test.	Dus	de	
inhoud	van	 je	 test	gaat	mee	bepalen	wat	 je	kan	meten	met	die	 test.	Dus	op	basis	van	een	
evaluatie	van	de	inhoud	van	je	test,	ga	je	ook	een	zicht	krijgen	op	wat	je	kan	meten.	Dat	is	dus	
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ook	 een	 aspect	 van	 die	 constructvaliditeit.	 En	 de	 criteriumgerelateerde	 aspecten	 zijn	 ook	
belangrijk,	want	wanneer	we	een	test	gebruiken	om	toekomstig	gedrag	te	voorspellen,	dan	
willen	we	ook	weten	waarom	we	die	voorspelling	maken.	Bijvoorbeeld	het	ingangsexamen	van	
geneeskunde:	We	meten	daarmee	o.a.	psychologisch	inzicht	in	intermenselijke	relaties.	Als	je	
dat	effectief	meet	en	dat	is	de	reden	waarom	je	voorspelt,	dan	ben	je	goed	bezig.	Maar	als	je	
voorspelt	gewoon	omdat	je	socio-economische	status	meet	of	omdat	je	meet	of	een	van	de	
ouders	art	is	of	niet,	dan	is	er	een	probleem.	We	moeten	dus	weten	waarom	we	voorspellen,	
en	dan	zitten	we	terug	bij	die	constructvaliditeit.		

Wat	we	in	deze	klassieke	benadering	missen,	is	een	inschatting	van	de	sociale	consequenties:	Waar	
leidt	het	testgebruik	toe?	

	

6. Historische	trends	in	de	conceptualisering	van	validiteit	
	

Hierboven	 hebben	we	 de	 drie	 traditionele	 vormen	 van	 validiteit	 besproken.	 Als	we	 dat	 nu	 in	 een	
historisch	perspectief	zien,	dan	zien	we	dat	we	komen	van	een	situatie	waarin	er	werd	gezegd	dat	er	
heel	veel	vormen	van	validiteit	waren.	We	zien	dus	een	evolutie	van	specifieke	criteria	over	typen	van	
validiteit	naar	een	unitaire	conceptualisering.	

- Guilford	zei	in	1946	‘In	a	very	general	sense,	a	test	is	valid	for	anything	with	which	it	correlates’.	
Hoe	komt	dit?	Historisch	gezien	waren	psychologen	vooral	geïnteresseerd	 in	wat	ze	ermee	
kunnen	doen,	wat	ze	kunnen	voorspellen	met	hun	test.	Als	voorspelling	een	centraal	criterium	
van	validiteit,	dan	hangt	het	er	gewoon	van	af	van	wat	je	wil	voorspellen	en	zijn	er	heel	veel	
dingen	die	validiteit	kunnen	opleveren	voor	die	test.		

- In	1974	lanceerde	men	de	APA-standaarden	met	die	drie	grote	vormen	van	validiteit.		
- In	1980	zei	Cronbach,	en	Messick	 sluit	daarbij	aan,	 ‘all	 validation	 is	one’.	Alle	verschillende	

aspecten,	inhoud,	criterium,	construct,	maar	ook	mogelijke	consequenties,	horen	allemaal	tot	
het	validiteitsbegrip.	

We	zien	dat	er	een	 fundamentele	verschuiving	plaatsvindt	 in	de	 focus	van	hoe	wij	aan	diagnostiek	
doen.	Historisch	gezien	met	Guilford	was	het	idee	‘predictie’,	men	wou	voorspellen.	Natuurlijk	is	dat	
de	dag	van	vandaag	ook	nog	belangrijk,	maar	we	willen	niet	alleen	voorspellen,	we	willen	ook	weten	
waarom.	We	gaan	nu	ook	op	zoek	naar	verklaring,	we	willen	weten	wat	we	aan	het	meten	zijn	en	
waarom	we	dingen	kunnen	voorspellen.		

	

7. Betekenis	en	waarde	
	

Als	we	dat	unitaire	validiteitsbegrip	hebben,	kunnen	we	dat	volgens	Messick	op	een	anderen	manier	
dan	 de	 klassieke	 manier	 gaan	 opdelen.	 Volgens	 hem	 zijn	 er	 twee	 grote	 facetten	 om	 het	 unitair	
validiteitsbegrip	op	te	splitsen:	

- De	bron	van	rechtvaardigheid	van	het	testen:	Op	basis	waarvan	gaan	we	rechtvaardigen	wat	
we	doen	met	testen?		
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o We	 kunnen	 dat	 doen	 door	 te	 verwijzen	 naar	 de	 evidentie	 als	 basis:	 Wat	 is	 de	
wetenschappelijke	evidentie	die	we	hebben?		

o We	kunnen	dat	ook	doen	door	te	verwijzen	naar	de	consequenties	als	basis:	Wat	zal	
het	effect	zijn	van	wat	we	doen	met	die	testen?	

- Functie	van	testen:	Waarom	gebruiken	we	testen?		
o We	 kunnen	 testen	 in	 eerste	 instantie	 gebruiken	 om	 gewoon	 te	 interpreteren,	 om	

vaststellingen	 te	 doen	 over	 mensen	 en	 groepen	 en	 bedrijven,	 etc.	 Dat	 is	
testinterpretatie.	 In	 het	 wetenschappelijk	 onderzoek	 blijft	 het	 ook	 dikwijls	 bij	
testinterpretatie.		

o Maar	 in	 de	 toegepaste	 context	 gaan	 we	 een	 stap	 verder	 en	 willen	 we	 de	 testen	
gebruiken.	

Als	we	die	twee	combineren,	krijgen	we	een	tabelletje	met	vier	cellen.	We	kunnen	gaan	kijken	naar	de	
evidentie	de	we	hebben	voor	testinterpretatie.	We	kunnen	kijken	naar	de	evidentie	voor	testgebruik.	
We	 kunnen	 kijken	 naar	 de	 consequenties	 van	 testinterpretatie,	 en	 we	 kunnen	 kijken	 naar	 de	
consequenties	van	testgebruik.	

	

	

	

	

	

	

	

We	kunnen	nu	die	cellen	wat	meer	in	detail	bekijken.	

1. Evidentie	 voor	 testinterpretatie:	 Welk	 begrip	 komt	 hierbij	 centraal	 naar	 voor?	
Constructvaliditeit.	Wanneer	het	gaat	om	testinterpretatie,	gaat	het	om	de	vraag	‘Wat	zijn	we	
aan	het	meten?	Hoe	kunnen	we	scores,	prestaties,	antwoorden	interpreteren	aan	de	hand	van	
psychologische	begrippen?	Meten	we	wat	we	bedoelen	te	meten?		

a. Zoals	we	daarnet	zagen,	zit	er	daar	ook	iets	bij	over	hoe	het	met	de	inhoud	van	de	test	
zit	(inhoudsvaliditeit).		

b. Daar	zit	ook	bij	dat	we	iets	moeten	kunnen	zeggen	over	waarom	die	test	zou	kunnen	
voorspellen	(criteriumvaliditeit).		

c. En	waar	men	vandaag	de	dag	heel	sterk	nadruk	op	legt,	is	dat	validiteit	niet	het	kijken	
is	naar	één	aspect	van	de	test,	maar	kijken	naar	verschillende	aspecten.	Je	mag	niet	
terugvallen	op	één	element	van	validiteitsevidentie.	
	

2. Evidentie	voor	testgebruik:	Waaraan	moet	een	test	voldoen	om	hem	te	kunnen	gebruiken?	
a. Ten	eerste,	hij	moet	relevant	zijn	voor	de	specifieke	toepassing.	Je	kan	bijvoorbeeld	

niet	 zeggen	 ‘Ik	 heb	 een	 goeie	 intelligentietest,	 dus	 ik	 kan	 die	 in	 alle	 mogelijke	
contexten	 gebruiken’.	 Neen,	 wat	 je	 meet	 moet	 relevant	 zijn	 voor	 de	 context.	
Bijvoorbeeld	 in	 Amerika	wordt	 heel	 veel	 gewerkt	met	 toelatingsexamens,	 zoals	 de	
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SAT.	Daar	zit	een	mathematische	en	een	verbale	component	 is,	maar	geen	visueel-
ruimtelijke	 component,	 alhoewel	 dat	 ook	 vaak	 zit	 in	 algemene	 intelligentietesten.	
Waarom	zit	dat	er	niet	in?	Omdat	voor	heel	wat	opleidingen	je	geen	visueel-ruimtelijke	
vaardigheid	nodig	hebt	 (bv.	psychologie).	Dat	zit	er	dus	niet	 in,	omdat	het	niet	van	
relevant	is	voor	de	specifieke	toepassing,	ondanks	het	feit	dat	het	wel	relevant	is	voor	
het	algemeen	concept	van	intelligentie.	

b. We	moeten	ook	kijken	naar	de	utiliteit.	Dat	houdt	twee	zaken	in:		
i. Test-criterium	 correlatie:	 Hoe	 zeer	 correleert	 onze	 test	met	 het	 criterium?	

Bijvoorbeeld	bij	het	ingangsexamen	geneeskunde	zit	een	deeltje	dat	peilt	naar	
interpersoonlijke	 vaardigheden.	 Men	 vond	 dat	 eigenlijk	 niet	 voldoende	
correleerde	 met	 de	 resultaten	 na	 de	 eerste	 bachelor	 geneeskunde.	 Maar	
naarmate	men	ging	verder	kijken	naar	resultaten	van	2e	bachelor,	3e	bachelor,	
enzoverder,	zag	men	dat	die	correlatie	er	wel	was	en	steeds	steeg.	Dat	komt	
omdat	 in	het	eerste	 jaar	vooral	 theoretische	vakken	worden	gegeven,	zoals	
chemie,	 anatomie,	 etc.	 Maar	 naarmate	 men	 vordert	 in	 de	 bachelor	
geneeskunde,	 worden	 meer	 psychologische/sociale	 vakken	 gedoceerd,	
waardoor	er	dan	toch	een	correlatie	ontstaat,	wat	erop	weest	dat	dat	deeltje	
van	 het	 ingangsexamen	 voorspellende	 kracht	 had.	 Als	 men	 totaal	 geen	
correlaties	had	gevonden,	ook	niet	in	hogere	jaren,	dan	zou	dat	deeltje	uit	het	
ingangsexamen	 moeten	 gehaald	 worden	 omdat	 het	 geen	 voorspellende	
kracht	heeft,	ook	al	is	het	nog	zo	nauwkeurig	en	correct	opgesteld.		

ii. Kosten-baten	analyse	van	de	test:	Hoeveel	kost	het	om	de	test	af	te	nemen	en	
wat	 levert	 het	 op?	 Dat	 is	 een	 afweging	 die	 we	 willen	maken.	 Stel	 dat	 we	
algemene	 intelligentie	 willen	meten,	 kan	 je	 dat	 doen	 aan	 de	 hand	 van	 de	
WAIS.	Dat	moet	individueel	gebeuren,	en	per	persoon	neemt	dat	3	à	4	uur	in	
beslag	tegen	dat	alles	afgerond	is,	en	dan	moet	je	dus	3	à	4	uur	betalen	aan	
iemand	die	hoog	opgeleid	is	om	dergelijke	test	af	te	nemen.	Maar	stel	dat	je	
in	een	selectiekantoor	werkt	en	je	hebt	duizenden	sollicitanten	over	de	vloer,	
dan	kan	 je	dat	niet	 telkens	gaan	doen.	Deze	test	kan	 je	dus	niet	gebruiken,	
want	dat	is	veel	te	duur.	Ondertussen	meet	men	soms	ook	intelligentie	met	
schriftelijke	 testen,	 wat	 in	 dergelijke	 situaties	 voordeliger	 is.	Men	 gebruikt	
soms	ook	heel	eenvoudige	intelligentietestjes	van	12	minuten,	maar	dan	is	die	
niet	zo	goed	als	de	volledige	WAIS	natuurlijk,	maar	je	krijgt	toch	snel	al	een	
beetje	 een	 beeld	 van	 iemands	 cognitief	 vermogen.	 Soms	 kan	 het	 dus	 te	
verantwoorden	zijn	dat	je	een	minder	goede	test	gebruikt.		

c. Constructvaliditeit:	Het	moet	niet	alleen	relevant	zijn,	we	moeten	ook	weten	wat	we	
aan	 het	 meten	 zijn	 en	 waarom	 we	 die	 voorspellingen	 maken.	 Bijvoorbeeld	 bij	
intelligentietesten	is	een	veelgehoorde	kritiek	dat	we	niet	intelligentie	aan	het	meten	
zijn,	 maar	 socio-economische	 status.	 Als	 dat	 zo	 zou	 zijn,	 dan	 is	 er	 natuurlijk	 een	
probleem	 met	 die	 testing,	 dan	 zou	 je	 evengoed	 kunnen	 vragen	 ‘Waar	 werkt	 je	
vader/moeder?’	of	‘In	welke	buurt	woon	je?’.	Is	dat	nu	zo?	Van	bijvoorbeeld	de	SAT	in	
Amerika	hebben	we	heel	veel	data,	en	het	blijkt	dat	als	we	socio-economische	status	
onder	controle	houden,	dan	blijft	die	SAT	nog	altijd	goed	voorspellen.	Het	is	niet	zo	
dat	socio-economische	status	niet	relevant	is,	maar	het	is	zeker	niet	zo	dat	SAT	enkel	
socio-economische	status	meet.		
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3. Consequenties	van	de	testinterpretatie:		
a. Dat	 gaat	 over	 de	 waardenimplicaties.	 Wanneer	 wij	 psychologische	 begrippen,	

aspecten	 van	 gedrag	 of	mentaal	 functioneren,	 in	 kaart	 brengen,	 dan	 is	 dat	 zelden	
neutraal.	Bijvoorbeeld:	Wie	wil	er	graag	hoog	scoren	op	neuroticisme?	Niemand.	Wie	
wil	 er	 hoog	 scoren	 op	 intelligentie?	 Iedereen.	 Die	 termen	 hebben	 een	 evaluatief	
aspect,	 daar	 zitten	 waardenimplicaties	 aan	 vast.	 De	 vraag	 is	 of	 we	 dat	 moeten	
vermijden.	Neen,	we	kunnen	dat	niet	vermijden,	maar	wat	wel	belangrijk	is,	is	dat	we	
nagaan	of	die	waardenimplicaties	terecht	zijn.	Als	we	bijvoorbeeld	een	psychopathie-
instrument	hebben,	dan	heeft	dat	een	heel	negatieve	waardenimplicatie.	Dan	moeten	
nagaan	of	we	inderdaad	meten	met	onze	test	in	welke	mate	iemand	de	neiging	heeft	
asociaal	of	schadelijk	gedrag	te	stellen.	Als	we	dat	effectief	meten,	dan	heeft	dat	een	
waardenimplicatie,	maar	dat	is	eentje	die	inherent	is	aan	het	construct	dat	we	meten.	
Maar	er	zijn	misschien	andere	waardenimplicaties	die	misschien	niet	inherent	zijn.	We	
moeten	ons	dus	afvraag	wat	de	waardenimplicatie	is	van	de	test	en	van	de	betekenis	
die	we	geven	aan	een	test.		

b. Opnieuw	zien	we	hier	dat	constructvaliditeit	belangrijk	is.	De	vraag	is	niet	alleen	of	dat	
die	waardenimplicatie	terecht	is,	maar	ook	of	we	meten	wat	we	bedoelen	te	meten.	
Als	 we	 bij	 mensen	 een	 psychopathie-instrument	 afnemen,	 en	 daar	 zit	 een	 heel	
negatieve	 connotatie	 aan	 verbonden,	maar	 onze	 test	 is	 niet	 valide,	 we	meten	 dat	
concept	niet	goed	met	die	test,	dan	is	dat	heel	ernstig,	want	dan	gaan	we	mensen	een	
belangrijk	label	geven	terwijl	er	gewoon	een	probleem	is	met	onze	test.		

	

4. Consequenties	voor	testgebruik:		
a. Dit	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 sociale	 consequenties.	 Wat	 zijn	 de	 gevolgen	 van	 het	

testgebruik?	 Bijvoorbeeld	 als	 we	 een	 toegangsexamen	 zouden	 doen	 voor	 alle	
universitaire	 opleidingen,	 wat	 zijn	 de	 gevolgen	 daarvan?	 Gaan	 we	 juist	 mensen	
tegenhouden?	Of	ga	je	een	omgekeerd	effect	krijgen:	Gaan	mensen	die	geslaagd	zijn	
voor	het	 ingangsexamen	meer	gemotiveerd	zijn	 in	de	rest	van	hun	studies	en	meer	
(financieel)	gesteund	worden	door	de	omgeving?	Maar	je	moet	het	dus	onderzoeken	
en	meenemen	als	je	kijkt	naar	testgebruik.		

b. Ook	hier	is	constructvaliditeit	weer	belangrijk:	Zijn	de	sociale	consequenties	het	gevolg	
van	wat	de	test	bedoelt	te	meten?	Stel	dat	we	in	een	toelatingsproef	voor	psychologie	
ook	 een	 onderdeel	 stoppen	 rond	 mechanisch	 redeneren.	 Het	 gevolg	 van	 die	
toelatingsproef	 is	dat	de	verhouding	man/vrouw	zou	omkeren,	want	mannen	doen	
het	daar	beter	op.	Dat	zou	dus	een	sociale	consequentie	zijn.	De	vraag	 is	nu	of	die	
sociale	consequentie	terecht	is	en	inherent	is	aan	wat	we	willen	meten.	Neen,	het	is	
niet	 inherent	aan	wat	we	willen	meten.	Voor	de	opleiding	psychologie	moet	 je	niet	
bijzonder	 vaardig	 zijn	 in	 mechanisch	 redeneren.	 We	 zouden	 negatieve	 sociale	
consequenties	creëren	die	wijzen	op	een	probleem	met	de	validiteit	van	onze	meting,	
namelijk	we	hebben	dingen	gemeten	die	we	niet	zouden	moeten	meten,	dingen	die	
niet	relevant	zijn	in	deze	context.	Als	we	diezelfde	testbatterij	zouden	gebruiken	voor	
de	 opleiding	 burgerlijk	 ingenieur,	 dan	 is	 er	 geen	 probleem,	 want	 zij	 moeten	
voortdurend	 mechanisch	 redeneren.	 Als	 mannen	 daar	 dan	 beter	 op	 scoren	 dan	
vrouwen,	dan	is	dat	inherent	aan	hetgeen	je	wil	meten.		
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We	 kunnen	 dus	 dat	 unitaire	 validiteitsbegrip	 in	 vier	 grote	 componenten	 gaan	 opdelen.	
Constructvaliditeit	 is	overal	belangrijk.	We	moeten	altijd	weten	wat	we	meten.	Afhankelijk	van	wat	
onze	focus	is,	ons	gebruik,	kijken	we	naar	de	consequenties	of	naar	de	evidentie.		

	

8. Filosofische	achtergronden	
	

Nu	 zetten	we	 even	 een	 stapje	 terug,	 en	 gaan	we	 kijken	wat	 de	 filosofische	 achtergrond	 is	 van	 de	
validiteitsbegrippen	 die	 we	 gebruiken.	 In	 welke	 epistemologische	 benadering	 zijn	 onze	
validiteitsbegrippen	ingebed?		

Waar	we	eerst	 op	moeten	wijzen,	 is	 dat	we	die	 filosofische	benaderingen	bekijken	omdat	 die	 ons	
kunnen	verhelderen	vanwaar	we	komen	en	ons	iets	kunnen	vertellen	over	hoe	we	meer	valide	testen	
kunnen	gaan	maken.	We	gaan	de	filosofische	benadering	vooral	bekijken	vanuit	het	idee	dat	die	ons	
gaan	 helpen	 om	 meer	 inzicht	 te	 geven.	 We	 gebruiken	 het	 verklarend,	 en	 veel	 minder	 voor	 een	
prescriptief/normatief	gebruik	(=	op	basis	van	die	filosofische	benadering	moet	dit	gebeuren).	En	dat	
is	 in	 het	 verleden	wel	 gebeurd,	 dat	men	 een	benadering	 prescriptief	 gebruikt.	Dan	werd	 plots	 die	
filosofische	benadering	enorm	betwist	(bv.	logisch	positivisme)	en	dan	hebben	sommigen	daaruit	de	
conclusie	getrokken	dat	ook	het	validiteitsbegrip	niet	meer	bruikbaar	was,	want	de	filosofie	waarop	
het	gebaseerd	is,	is	problematisch.		

We	 gaan	 kijken	 hoe	 we	 een	 link	 kunnen	 leggen	 tussen	 sommige	 aspecten	 van	 dat	 unitaire	
validiteitsbegrip	en	wat	we	zien	in	de	epistemologie/wetenschapsleer.		

	

A. Logisch	positivisme	
	

Het	logisch	positivisme	is	die	kennisleer	die	een	heel	belangrijk	invloed	heeft	gehad	op	de	ontwikkeling	
van	 het	 validiteitsdenken.	 In	 1955	 schreven	 Cronbach	 en	 Meehl	 een	 belangrijke	 paper,	 volledig	
ingebed	in	het	logisch	positivisme,	die	de	basis	vormde	voor	constructvaliditeit.		

Het	basisidee	van	logisch	positivisme	is	dat	betekenis	bestaat	uit:	

- Logisch/mathematische	structuur:	Een	theorie	die	bijna	zuiver	theorie	is	
- Feitelijke	 verifieerbaarheid:	 Observaties	 waarmee	 we	 kunnen	 nagaan	 of	 we	 de	

logische/mathematische	 verbanden	 die	 we	 theoretisch	 veronderstellen	 empirisch	 kunnen	
verifiëren.	

- 	Corresponentieregels:	We	hebben	 theoretische	begrippen,	 en	we	 gaan	die	 observeren	en	
operationaliseren	aan	de	hand	van	concrete	tests,	en	we	gaan	dan	kijken	of	de	verbanden	die	
we	vinden	op	ons	theoretisch	vlak	ook	worden	weerspiegeld	door	onze	empirische	verbanden.			

Hetgeen	 je	verifieert	hoeft	niet	nu	te	zijn.	Neem	bijvoorbeeld	Einsteins	theorie,	een	zeer	uitwerkte	
mathematische	 theorie	 over	 hoe	 de	 fysische	 wereld	 in	 elkaar	 zit	 waarin	 begrippen	 worden	
geformuleerd	en	relaties	tussen	begrippen	mathematisch	vorm	worden	gegeven.	In	het	principe	is	het	
dan	de	bedoeling	dit	te	operationaliseren	en	kijken	of	we	die	relaties	ook	kunnen	terugvinden.	Men	
heeft	nog	maar	onlangs,	na	100	jaar,	kunnen	vaststellen	dat	men	één	van	de	predicities	van	die	theorie	
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kon	observeren.	Men	heeft	nog	maar	onlangs	een	experimentele	situatie	kunnen	creëren	om	dat	vast	
te	stellen.		

Je	hebt	dus	die	twee	aspecten,	het	theoretische	en	het	empirische	vlak.	Binnen	het	logisch	positivisme	
kan	je	je	sterker	ontwikkelen	aan	een	van	die	twee	kanten,	want	leidt	tot	twee	benaderingen:	

- Syntactische	benadering:	 Je	gaat	een	theoretisch	model	heel	sterk	uitwerken	(bv.	Einsteins	
relativiteitstheorie)	

- Empirische	 benadering:	 Je	 begint	 van	 onderuit,	 je	 legt	 meer	 nadruk	 op	 die	 empirische	
operationalisering	en	je	kijkt	welke	verbanden	je	vindt	in	die	empirische	wereld.	

Die	twee	hangen	natuurlijk	samen,	maar	je	kan	meer	de	ene	richting	of	de	andere	richting	uitgaan.		

Een	van	de	centrale	elementen	in	dit	model,	is	dat	een	theoretisch	construct	maar	betekenis	heeft	op	
basis	van	de	relaties	dat	dat	construct	heeft	met	andere	constructen.	Dus	vanuit	het	logisch	positivisme	
is	een	toegelaten	wetenschappelijk	begrip	een	begrip	dat	geëxpliciteerde	verbanden	heeft	met	andere	
begrippen.	Cronbach	en	Meehl	hebben	dat	idee	toegepast	op	de	psychologie,	en	ze	publiceerden	in	
1955	dan	een	paper	over	validiteit	en	ze	zeiden:	Een	test	heeft	validiteit	wanner	je	met	die	test	(je	
operationalisering	van	een	begrip)	kan	aantonen	dat	die	verbanden	heeft	met	andere	metingen	van	
andere	begrippen	die	je	theoretisch	verwacht.	We	noemen	dat	het	nomologische	netwerk.	We	gaan	
kijken	wat	het	net	is	waarmee	onze	test	correleert.		

	

	

	

	

	

	

	

Je	kan	bijvoorbeeld	verwachten	dat	iemand	die	goed	inductief	kan	redeneren,	ook	goed	deductief	kan	
redeneren,	en	 je	kijkt	dan	of	de	test	voor	 inductief	redeneren	en	de	test	voor	deductief	redeneren	
goed	samenhangen.	Je	kan	ook	verwachten	dat	iemand	die	goed	deductief	kan	redeneren,	het	beter	
doet	op	school.	Dat	is	dan	een	toegepast	criterium.	Dat	kan	je	nagaan	of	je	inderdaad	kan	zien	met	je	
test	 voor	 deductief	 redeneren	 dat	 er	 betere	 schoolprestaties	 zijn.	Maar	 of	 je	 goed	 deductief	 kan	
redeneren,	heeft	niet	te	maken	met	hoe	vriendelijk	je	bent.	Je	verwacht	hier	dan	geen	verband	met	
de	persoonlijkheidsdimensie	vriendelijkheid.	Je	gaat	dus	kijken	naar	je	construct	(Wat	is	het	begrip	dat	
je	meet?)	 en	 dan	 ga	 je	 kijken	 op	 basis	 van	 je	 theorie	 waar	 die	meting	 allemaal	mee	 zou	moeten	
samenhangen	 (Bijvoorbeeld	 theoretisch	 gezien	 zou	 neuroticisme	 moeten	 samenhangen	 met	
depressie).	

Het	idee	in	1955	was	dus	dat	een	valide	instrument	een	instrument	waarmee	we	kunnen	aantonen	dat	
er	een	nomologisch	netwerk	kan	gevonden	worden.	Je	meet	dus	een	begrip,	je	meet	andere	begrippen	
en	je	toont	aan	dat	de	theoretische	verbanden	(positief,	negatief,	nulverband)	kunnen	terug	gevonden	
worden.	Er	is	dus	feedback	tussen	dat	observatieniveau	en	dat	theoretisch	niveau.		
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B. Positivisme	–	Relativisme	–	Rationalisme	
	

Er	is	zeer	zware	kritiek	gekomen	op	dat	logisch	positivisme.	De	grootste	kritiek	kwam	op	het	idee	van	
verifieerbaarheid.	Dus	het	logisch	positivisme	gaat	ervan	uit	dat	je	probeert	aan	te	tonen	dat	wat	je	
theoretisch	verwacht	ook	ziet	in	de	realiteit.	Maar	het	probleem	hierbij	is	dat	je	dat	nooit	uitputtend	
kan	aantonen.	Als	jouw	stelling	is	‘Alle	zwanen	zijn	wit’,	dan	mag	je	nog	10	000	witte	zwanen	zien,	dan	
nog	kan	zwaan	10	001	zwart	zijn.	Je	kan	dus	nooit	een	algemene	theoretische	uitspraak	verifiëren.	Wat	
Popper	dan	voorstelde,	is	dat	we	in	de	plaats	van	verifiëren	moeten	falsifiëren.	Dat	lukt	wel.	Als	jouw	
uitspraak	is	‘Alle	zwanen	zijn	wit’,	dan	weet	je	vanaf	het	moment	dat	je	een	zwarte	zwaan	ziet,	dat	je	
uitspraak	zeker	fout	is.		

Hoe	doen	we	dat	nu,	falsifiëren?	Je	doet	dat	door	te	kijken	naar	strijdige	bevindingen,	maar	ook	door	
alternatieve	theorieën	te	formuleren,	alternatieve	mechanismen	die	zouden	kunnen	plaats	vinden,	en	
nagaan	of	we	voor	die	alternatieve	theorieën	bevestiging	kunnen	krijgen.		

Er	is	nog	een	ander	probleem	met	de	benadering	van	het	logisch	positivisme.	Het	ander	probleem	is	
dat	 men	 ervan	 uitgaat	 dat	 de	 geobserveerde	 realiteit,	 dus	 de	 observaties	 die	 we	 doen,	 en	 het	
theoretisch	kader	volledig	onafhankelijk	zijn.	Het	logisch	positivisme	stelt	dat	je	een	bepaalde	theorie	
hebt,	 en	 dat	 je	 die	 dan	 gewoon	 kan	operationaliseren,	 en	 dat	 je	 dat	 volledig	 kan	 loskoppelen	 van	
elkaar.	Maar	dat	blijkt	niet	zo	te	zijn:	

- Hanson	zei	dat	een	theorie	het	mogelijk	maakt	om	bepaalde	fenomenen	te	onderzoeken.	We	
hebben	 een	 bepaalde	 theoretische	 vraag,	 en	 omwille	 van	 die	 vraag	 gaan	 we	 bepaalde	
observaties	doen.	De	theorie	bepaalt	eigenlijk	naar	waar	je	kijkt,	naar	waar	je	op	zoek	bent.	
Bijvoorbeeld	het	is	omdat	Einstein	een	theoretische	uitspraak	heeft	gedaan,	dat	men	100	jaar	
hierop	heeft	gezocht.	Maar	de	theorie	kan	er	omgekeerd	ook	voor	zorgen	dat	je	dingen	niet	
ziet	 die	 er	 weldegelijk	 zijn.	 Bijvoorbeeld	 het	 onderzoek	 naar	 empathie	 bij	 primaten:	 Men	
bestudeerde	 oude	 filmpjes	 van	 behavioristen	 die	 onderzoek	 deden	 naar	 leergedrag.	 Die	
behavioristen	gebruikten	twee	apen,	elk	in	een	aparte	kooi,	en	elk	om	beurt	werd	een	van	die	
aapjes	gebruikt	voor	een	experiment	met	elektroshocks.	Als	dan	de	ene	aap	uit	de	kooi	werd	
gehaald	en	elektroshocks	kreeg,	dan	ziet	met	op	de	filmpjes	dat	de	andere	aap	in	de	kooi	heel	
empatisch	reageert.	Maar	toen	hadden	die	behavioristen	dat	niet	gezien	omdat	men	daar	toen	
geen	onderzoek	naar	deed,	en	wanneer	men	jaren	later	wel	onderzoek	deed	naar	empathie,	
ziet	men	het	wel.	Dus	een	theorie	maakt	het	mogelijk	om	dingen	te	onderzoeken,	en	maakt	
het	ook	wel	mogelijk	om	 in	de	eerste	plaats	dingen	te	zien.	Net	omdat	we	een	theoretisch	
kader	hebben,	stelt	dat	ons	in	staat	om	fenomenen	waar	te	nemen.		

- Kuhn	 gaat	 nog	 een	 stapje	 verder,	 en	 hij	 zegt	 ‘Wetenschap	 werkt	 met	 wetenschappelijke	
paradigma’s’.	 Je	 hebt	 een	 normale	 periode	 van	 wetenschapsbeoefening	 waarbij	 één	
paradigma	dominant	is,	en	die	zal	bepalen	wat	de	wetenschappelijke	vraagstellingen	zijn,	hoe	
je	het	onderzoek	moet	uitvoeren,	wanneer	je	zal	zeggen	of	iets	waardenvol	is,	etc.	Dan	krijg	je	
op	 een	 bepaald	 ogenblik	 het	 fenomeen	 dat	 dat	 paradigma	 niet	 meer	 in	 staat	 is	 om	 veel	
observaties	 te	 verklaren,	 en	 dan	 krijg	 je	 een	 paradigmashift,	 een	 soort	 revolutie	 in	 de	
benadering	van	de	wetenschap.	In	de	psychologie	had	je	in	de	jaren	60	het	behaviorisme,	dat	
was	 dan	 het	 dominante	 paradigma,	 maar	 er	 waren	 wel	 wat	 fenomenen	 die	 je	 met	 dat	
behaviorisme	 moeilijk	 kon	 verklaren,	 en	 daarom	 was	 er	 in	 de	 jaren	 70	 en	 80	 een	
paradigmashift	naar	de	cognitieve	psychologie.	Door	dat	heel	ander	model	ging	men	naar	heel	
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andere	dingen	kijken,	ging	men	op	een	andere	manier	onderzoek	doen,	etc.	Dus	opnieuw,	het	
is	niet	zomaar	dat	je	een	theorie	hebt	en	dan	observaties	doet	en	dat	die	twee	los	staan	van	
elkaar.	Het	past	altijd	binnen	een	bepaald	paradigma.	

- Feyerabend	 ging	 nog	 een	 stapje	 verder	 en	 zei	 dat	 er	 sprake	 kan	 zijn	 van	 fundamentele	
incommensurabiliteit	 van	 theorieën.	 Dat	 betekent	 dat	 hoewel	 theorieën	 ogenschijnlijk	
beweren	over	hetzelfde	te	gaan	en	tegenstrijdig	zijn,	eigenlijk	naar	totaal	andere	dingen	kijken.	
Ze	 zijn	 incommensurabel,	 je	 kan	 ze	 eigenlijk	 niet	 met	 elkaar	 vergelijken	 en	 tegen	 elkaar	
afwegen.		

Waar	we	dus	heel	veel	evidentie	voor	hebben,	is	dat	data	en	theorie	niet	los	staan	van	elkaar.	Je	kan	
niet	zomaar	een	theorie	operationaliseren	en	de	data	zuiver	verkrijgen	en	dan	terugkoppelen	aan	een	
theorie.	Een	extreme	reactie	op	dit	probleem,	is	het	relativisme.	Het	relativisme	zegt	‘mind	and	world	
cannot	bij	seperated’.	We	maken	gewoon	een	constructie	van	de	realiteit,	en	in	die	constructie	gaan	
we	de	realiteit	benaderen.	Een	extreem	gevolg	hiervan	is	dat	je	geen	objectieve	wetenschap	meer	kan	
doen,	 want	 je	 doet	 wetenschap	 vanuit	 die	 benadering	 van	 de	 realiteit.	 Er	 bestaat	 dus	 geen	
wetenschappelijke	evidentie	als	dusdanig.	Er	bestaan	denkkaders,	manieren	van	onderzoek	doen,	en	
die	genereren	 inzichten	die	 relevant	zijn	voor	dat	kader.	Het	hangt	er	dus	vanaf	hoe	 je	de	 realiteit	
construeert.	

Hoe	gaat	men	dan	vanuit	dat	relativisme	nog	aan	onderzoek	doen?	Niet	meer	door	op	zoek	te	gaan	
naar	de	‘waarheid’,	maar	door	te	kijken	naar	hoe	mensen	hun	realiteit	construeren.	Men	gaat	dan	via	
naturalistisch	en	kwalitatief	onderzoek	kijken	naar	wat	de	denkkaders	zijn	die	een	groep	van	mensen	
heeft	om	met	een	bepaald	probleem	om	te	gaan,	zonder	een	uitspraak	te	doen	over	wat	een	betere	
en	slechtere	verklaring	is.	Er	is	een	scheiding	tussen	wetenschap	en	objectiviteit.	

Je	had	dus	de	logisch	positivisten,	dan	het	falsificationisme,	en	dan	het	relativisme.	Waar	zitten	die	
verschillende	benaderingen	nu	met	een	probleem?		

- De	positivisten	en	falsificationisme	gaan	er	gewoon	vanuit	dat	je	een	theorie	hebt	en	dat	je	die	
gaat	proberen	te	verifiëren	of	falsificeren.	Maar	de	vraag	is:	Als	je	falsifieert	of	het	lukt	niet	om	
te	verifiëren,	wat	moet	er	dan	gebeuren?	Daar	zeggen	ze	eigenlijk	niets	over.	Ze	zeggen	niets	
over	hoe	wetenschap	evolueert.	Want	zowel	binnen	een	verifieerbenadering	als	binnen	een	
falsifieerbenadering	zal	je	soms	vaststellen	dat	het	niet	werkt.	Maar	wat	doe	je	dan,	als	het	
niet	werkt?	Deze	twee	benaderingen	geven	niet	mee	hoe	je	van	de	ene	theorie	gaat	die	niet	
blijkt	te	werken	naar	een	andere	theorie.		

- Het	probleem	bij	de	relativisten	is	dat	je	eigenlijk	geen	wetenschap	meer	kan	doen.	Vanuit	een	
extreem	relativistisch	standpunt	kan	je	niet	zeggen	dat	de	ene	theorie	beter	is	dan	de	andere.	
Je	kan	alleen	zeggen	‘de	ene	theorie	construeert	de	realiteit	op	de	ene	manier,	en	de	andere	
theorie	construeert	de	realiteit	op	de	andere	manier’.	Elk	hebben	ze	hun	eigen	voordelen	en	
nadelen.	 Dat	 is	 wetenschappelijk	 gezien	 een	 probleem,	 want	 hoe	 moet	 je	 daar	 dan	 mee	
omgaan?	Eigenlijk	stop	te	wetenschap	als	je	een	extreem	relativistisch	standpunt	inneemt,	je	
kan	hoogstens	beschrijven	welke	verschillende	kaders	mensen	hebben.		
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Welke	antwoorden	geeft	men	op	deze	problemen?	

- Lakatos	heeft	voorgesteld	om	te	kijken	naar	hoe	onderzoeksprogramma’s	evolueren.	Een	van	
de	 dingen	 die	 hij	 heel	 duidelijk	 maakt,	 is	 dat	 men	 in	 de	 wetenschap	 misschien	 wel	
falsificatorisch	te	werk	gaat,	maar	dat	het	niet	zomaar	is	omdat	men	negatieve	bevinden	heeft,	
dat	men	de	theorie	gaat	verwerpen.	Als	we	kijken	naar	de	ontwikkeling	van	theorieën,	dan	
kunnen	 we	 een	 onderscheid	 maken	 tussen	 kerntheorieën	 en	 achtergrondtheorieën.	 De	
kerntheorie	 heeft	 te	 maken	 met	 hetgeen	 je	 zelf	 echt	 geïnteresseerd	 in	 bent.	 De	
achtergrondtheorieën	 hebben	 te	 maken	 met	 bijvoorbeeld	 de	 manier	 waarop	 je	 het	
operationaliseert.	Het	kan	best	 zijn	dat	 je	een	experimenteel	onderzoek	doet,	en	het	blijkt	
helemaal	niet	te	kloppen,	maar	toch	ga	je	je	theorie	niet	verwerpen,	want	het	is	misschien	niet	
jouw	theorie	die	problemen	oplevert,	maar	wel	je	methode,	je	achtergrondtheorie.	Hoe	zien	
we	dit	terugkomen	in	ons	validiteitsconcept?	Vanuit	het	validiteitsperspectief	wordt	er	heel	
veel	 nadruk	 op	 gelegd	 om	 verschillende	 methodes	 te	 gebruiken,	 en	 het	 inschatten	 van	
bepaalde	kenmerken	niet	te	laten	afhangen	van	één	methode.	Je	moet	nagaan	wat	mogelijke	
methode-effecten	kunnen	zijn.	Elke	psychologische	methode	heeft	methode-effecten,	maar	
sommigen	 hebben	 er	 meer	 en	 hebben	 sterkere	 effecten.	 We	 gaan	 dat	 onderzoeken	 en	
daarvoor	moeten	we	met	verschillende	methodes	werken	(multimethodenbenadering).		

- Shapere	 gaf	 een	 tweede	 antwoord.	 Hij	 legde	 nadruk	 op	 het	 feit	 dat	 wetenschappelijke	
theorieën	ook	gradueel	evolueren	omdat	ze	duidelijk	proberen	een	antwoord	te	geven,	een	
theorie	te	ontwikkelen	over	een	wetenschappelijk	domein.	Waar	hij	de	nadruk	op	legde,	is	het	
definiëren	van	het	wetenschappelijke	domein	waar	een	theorie	een	uitspraak	over	wil	doen.	
Als	je	dat	domein	kan	identificeren,	kan	je	ook	proberen	uitspraken	over	dat	domein	vanuit	
verschillende	theorieën	te	gaan	‘unloaden’.	Dat	is	de	strikte	interpretatie	binnen	een	theorie	
eraf	halen	en	kijken	wat	dit	zegt	over	het	domein	van	fenomenen	dat	we	observeren.	Neem	
bijvoorbeeld	 depressie.	 Depressieve	 symptomen	 en	 klachten	 zijn	 een	 redelijk	 duidelijk	
domein,	 het	 is	 een	 redelijke	 duidelijke	 problematiek,	 waar	 verschillende	 psychologische	
benaderingen	naar	kijken.	Als	we	kijken	naar	de	twee	grootste	tegengestelde	benaderingen,	
dan	 hebben	 we	 aan	 de	 ene	 kant	 de	 psychoanalyse,	 en	 aan	 de	 andere	 kant	 de	 cognitief	
gedragsmatige	benadering.	Wat	we	zien,	is	dat	die	twee	benaderingen	eigenlijk	tot	eenzelfde	
onderscheid	komen	in	het	depressiedomein.	In	de	psychoanalytische	benadering	heeft	men	
voorgesteld	 om	 een	 onderscheid	 te	 maken	 tussen	 de	 introjectieve	 en	 de	 anaclitische	
depressie.	 Vanuit	 de	 cognitief	 gedragsmatige	 benadering	 heeft	 men	 voorgesteld	 een	
onderscheid	te	maken	tussen	depressie	op	basis	van	een	problematiek	van	afhankelijkheid	en	
depressie	op	basis	van	een	problematiek	van	zelfkritische	ingesteldheid.	Die	twee	termen	van	
de	psychoanalytici	sluiten	heel	goed	aan	bij	deze	twee	termen.	Analcitisch	verwijst	naar	de	
afhankelijkheid,	naar	het	gevoel	van	eenzaamheid,	en	introjectief	verwijst	naar	de	zelfkritische	
ingesteldheid.	Dus	het	is	niet	zo	dat	wat	wij	hebben	aan	data,	de	observaties	die	wij	doen,	dat	
die	noodzakelijkerwijze	kunnen	geïnterpreteerd	worden	in	één	theoretisch	denkkader,	maar	
je	 kan	 een	 bepaald	 begrip	 gaan	 analyseren	 en	 zo	 formuleren	 dat	 het	 relevant	wordt	 voor	
meerdere	 theoretische	kaders.	 Je	vertrekt	dan	van	een	duidelijk	domein,	bv.	depressie.	De	
psychoanalytici	en	de	cognitieve	gedragsmatige	psychologen	werken	vanaf	hetzelfde	domein,	
en	 uiteindelijk	 zie	 je	 convergenties.	 Dat	 is	 natuurlijk	 een	 heel	 sterk	 element	 voor	 beide	
theorieën,	dat	ze	vertrekken	vanuit	een	totaal	verschillend	theoretisch	kader	en	uiteindelijk	
op	hetzelfde	onderscheid	komen.	Dan	kan	je	zeggen	dat	je	hier	een	wetenschappelijk	inzicht	
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hebt	 en	 dat	 de	 wetenschap	 is	 vooruitgegaan.	 Als	 we	 kijken	 welke	 concepten	 in	 het	
validiteitsdenken	daarbij	 aansluiten,	 is	dat	 relevantie	en	 representativiteit,	het	 idee	dat	we	
goed	 moeten	 nadenken	 waarover	 we	 een	 uitspraak	 willen	 doen,	 en	 dan	 moeten	 we	
instrumenten	maken	die	dat	domein	zo	goed	mogelijk	dekken.		

- Toulmin	gaat	nog	een	stapje	verder.	Bij	hem	gaat	het	over	de	rationaliteit	van	de	activiteit	zelf.	
Het	 logisch	positivisme	en	het	 falsificationisme	gaan	veel	meer	 focussen	op	hoe	een	goede	
theorie	 eruit	 moet	 zien,	 maar	 bij	 Toulmin	 gaat	 het	 meer	 over	 hoe	 de	 wetenschap	 zich	
ontwikkelt	 op	een	 rationele	manier.	We	weten	niet	 op	 voorhand	welke	wetenschappelijke	
benadering	het	meest	succesvol	kan	zijn,	maar	we	gaan	toch	de	benadering	kiezen	die	ons	het	
meeste	kans	oplevert	op	succes.	Toulmin	heeft	dat	bestudeert.	Hij	heeft	niet	gekeken	naar	hoe	
theorieën	zich	ontwikkelen	(wat	is	een	goeie	of	slechte	theorie),	maar	hoe	wetenschap	zich	
ontwikkelt	(hoe	we	van	de	ene	methode	naar	de	andere	gaan).	Wat	hij	dus	benadrukt,	is	de	
ontwikkeling	 van	 de	wetenschap,	wetenschap	 is	 een	 dynamisch	 gegeven.	Dat	 zien	we	 ook	
terugkomen	 bij	 het	 validiteitsdenken.	 Validiteit	 is	 een	 zich	 ontwikkelende	 eigenschap	 van	
score-interpretatie.	Het	is	niet	iets	wat	je	op	een	moment	doet,	neen,	wetenschap	ontwikkelt	
zich	en	ook	het	onderzoek	dat	je	doet	naar	validiteit	van	testen	ontwikkelt	zich.		

	

C. Van	instrumentalisme	naar	realisme	
	

We	 zien	 dat	 er	 een	 ontwikkeling	 is	 van	 instrumentalisme,	 de	 nadruk	 op	 de	 instrumenten	 die	 we	
gebruiken,	naar	een	meer	filosofisch	realisme.	We	kunnen	dat	zien	als	we	kijken	naar	de	ontologische	
status	van	 theoretische	entiteiten:	Hoe	definiëren	we	waarheid/werkelijkheid	vanuit	 verschillende	
benaderingen?	

- Bij	het	logisch	positivisme	defieert	men	de	werkelijkheid	vanuit	relaties	met	andere	variabelen	
(nomologisch	netwerk).	Men	gaat	dat	bestuderen	door	die	concepten	te	operationaliseren	en	
te	kijken	of	we	die	verbanden	ook	terugvinden	in	onze	operationalisaties.		

- Bij	het	relativisme	hebben	theoretische	begrippen	geen	betekenis	op	zich,	maar	alleen	binnen	
het	kader	dat	je	hebt	ontwikkeld.	Je	hebt	geen	criterium	om	te	zeggen	dat	het	ene	theoretische	
kader	beter	is	dan	het	andere.	Zo	is	er	binnen	het	relativisme	uiteindelijk	heel	veel	nadruk	op	
het	instrument	dat	je	gebruikt,	want	dat	instrument	weerspiegelt	hoe	jij	de	realiteit	weergeeft	
en	zal	dus	ook	bepalen	wat	je	ziet	en	wat	je	niet	kan	vinden.		

Sinds	het	falsificationisme	moet	men	vaststellen	dat	er	een	bijkomend	concept	nodig	is,	namelijk	het	
idee	 van	 een	 realiteit	 buiten	 onze	 theorieën.	 Het	 falsificationisme	 veronderstelt	 dat.	 Als	 je	 kan	
verkeerd	zijn	in	een	onderzoek,	als	je	een	stelling	kan	weerleggen,	dan	moet	er	iets	zijn	dat	buiten	jouw	
theorie	bestaat.	Vanuit	een	relativistisch	standpunt	kan	je	nooit	falsifiëren,	want	je	construeert	jouw	
realiteit,	maar	vanaf	dat	je	zegt	dat	het	mogelijk	is	om	te	falsifiëren,	dan	moet	je	veronderstellen	dat	
er	een	realiteit	is	buiten	jouw	model	die	ertoe	leidt	dat	je	in	je	ongelijk	wordt	gesteld.	Men	doet	dus	in	
het	falsificationisme	aan	realiteitstesting.	We	zien	ook	een	graduele	evolutie	in	de	theorieën:	

- Het	realisme	gaat	ervan	uit	dat	er	reëel	bestaande	attributen	zijn	in	de	wereld	die	wij	proberen	
vorm	te	geven	door	onze	theorieën	en	waarbij	we	soms	vaststellen	dat	het	niet	klopt	en	dan	
moeten	we	onze	theorie	veranderen.		
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- Vanuit	 een	 relativistisch	 standpunt	 verwerpen	 we	 het	 idee	 van	 een	 realiteit,	 men	 heeft	
gewoon	 de	 constructie,	 en	 je	 kan	 zeggen,	 misschien	 is	 het	 wel	 zo	 dat	 wij	 met	 onze	
wetenschappelijke	 theorieën	 de	 realiteit	 niet	 perfect	 weergeven,	maar	 dat	 we	 een	model	
vormen	van	die	realiteit.	We	hebben	dus	niet	de	realiteit	zelf,	maar	we	proberen	steeds	dichter	
te	komen	bij	de	realiteit.	Dan	spreken	we	van	het	constructivistisch	of	kritisch	realisme.	Er	zijn	
reëel	bestaande	attributen,	maar	we	hebben	enkel	toegang	tot	de	constructies.		

- Een	belangrijk	element	in	dat	realisme	is	het	idee	dat	er	causale	processen	zijn	in	de	realiteit.	
Wat	wij	proberen	te	onderzoeken,	is	hoe	fenomenen	causaal	samenhangen.	Bijvoorbeeld	hoe	
wordt	depressie	veroorzaakt?	We	gaan	ervanuit	dat	die	causaliteit	er	in	de	realiteit	is,	en	we	
proberen	die	met	ons	onderzoek	 in	 kaart	 te	 brengen.	 Bijvoorbeeld	bij	 een	 intelligentietest	
moeten	 er	 onderliggende	 psychologische	 processen	 zijn	 die	 de	 antwoorden	 op	 die	
intelligentietest	 bepalen.	 We	 kunnen	 dat	 dan	 onderzoeken	 en	 die	 processen	 proberen	 te	
identificeren.	Dat	lukt	de	dag	van	vandaag	beter	en	beter	met	onze	cognitief	psychologische	
benadering.	 Bijvoorbeeld	 een	 van	 de	 processen	 die	 heel	 belangrijk	 is,	 is	 de	 grootte	 van	 je	
werkgeheugen.	Vloeiende	intelligentie	correleert	ongeveer	.50/.60	met	testen	die	de	grootte	
van	 je	 werkgeheugen	 meten.	 Binnen	 het	 validiteitsdenken	 heb	 je	 het	 begrip	
constructrepresentatie,	dat	 is	een	benadering	binnen	validiteit	van	een	gedrag	waarmee	 je	
probeert	te	achterhalen	welke	processen	leiden	tot	jouw	testresultaten.		

We	kunnen	die	modellen	nog	eens	visueel	voorstellen:	

1. De	realistische	benadering.	Er	 is	een	realiteit,	een	trek,	een	kenmerk	van	een	persoon.	Dat	
kenmerk	van	die	persoon	bestaat	echt	en	dat	beïnvloed/heeft	een	causaal	effect	op	wat	er	
gebeurt	 in	 onze	 testen,	 en	 dat	 heeft	 een	 causaal	 effect	 op	 wat	 er	 gebeurt	 buiten	 de	
testsituatie.	Dat	kan	dan	zowel	gaan	met	niet-testgedrag,	als	met	test	correlates,	dingen	die	
we	met	 andere	 testen	meten.	 Bijvoorbeeld	 intelligentie	 bepaalt	 hoe	 we	 op	 een	 bepaalde	
intelligentietest	gaan	scoren,	dat	bepaalt	ook	hoe	we	ons	in	onze	job	gaan	gedragen	en	dat	
bepaalt	ook	hoe	we	op	schoolse	testen	gaan	presteren.	Op	deze	visualisatie	zie	je	ook	nog	dat	
die	trek	 ingebed	is	 in	een	persoonlijkheidsstructuur.	Je	kan	bijvoorbeeld	hoog	scoren	op	de	
peroonlijkheidstrek	 neuroticisme,	 en	 dat	 zal	 bepalen	 hoe	 jij	 antwoord	 op	 een	
neuroticismetest,	maar	ook	hoe	jij	reageert	op	dagdagelijkse	gebeurtenissen.	Maar	dat	is	geen	
lineair	 verband.	 Dat	 zit	 ingebed	 in	 bijvoorbeeld	 emotionele	 intelligentie.	 Mensen	 die	
bijvoorbeeld	hoge	emotionele	intelligentie	hebben,	kunnen	misschien	compenseren	voor	dat	
hoge	neuroticisme.	EQ	kan	dan	werken	als	een	buffer	voor	mogelijke	negatieve	effecten	van	
neuroticisme.	We	mogen	dus	niet	denken	in	termen	van	eenvoudige	lineaire	effecten.	Maar	
ook	als	we	kijken	naar	niet-testgedrag,	moeten	we	ook	de	situationele	context	meenemen.	
Neem	bijvoorbeeld	een	student	in	Afrika	in	hongersnood.	Het	hebben	van	honger	zal	bepalen	
hoe	iemand	functioneert	in	het	dagdagelijkse	leven	of	scoort	op	examens,	en	niet	alleen	de	
intelligentie.	Dus	de	situatie	context	moeten	we	in	rekening	nemen	als	we	kijken	naar	relaties	
met	 niet-testgedrag	 en	 andere	 testen.	 Tenslotte	moet	 je	 ook	de	 context	 van	het	 testen	 in	
rekening	nemen.	Als	je	intelligentie	meet	in	een	selectiecontext	kan	dat	bijvoorbeeld	beïnvloed	
worden	door	testangst.	Tenslotte	heb	je	nog	de	dikke	zwarte	pijl:	Het	verband	tussen	wat	je	
meet	 en	 het	 hetgeen	 je	 ziet	 buiten	 de	 test.	 Het	 idee	 is	 dat	 dit	 verband	 volledig	 kan	
toegeschreven	worden	aan	je	trek.		
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2. De	 constructivistische	 benadering.	 Vanuit	 de	 constructivistische	 benadering	 is	 er	 geen	
realiteit.	We	maken	enkel	constructies	als	onderzoeker.	We	maken	onze	testen,	en	we	bepalen	
vanuit	onze	theorie	waar	we	naar	gaan	kijken	in	de	situatie	buiten	onze	testen,	en	we	proberen	
een	 verhaal	 te	 vertellen	 dat	 samenvat	wat	we	 zien	 in	 die	 situatie	 en	 in	 die	 testen.	 En	 dat	
verhaal	moet	de	verbanden	die	we	hier	observeren	proberen	 inzichtelijk	 te	maken,	 zonder	
aanspraak	 te	 maken	 op	 een	 onderliggende	 realiteit.	 Het	 is	 een	 constructie	 van	 de	
wetenschapper,	die	wat	consistentie	brengt	in	observatie.	Dat	is	een	zeer	extreme	positie	want	
dan	kan	 je	niet	 zeggen	dat	de	ene	 theorie	beter	 is	dan	de	andere	of	meer	bij	de	waarheid	
aansluit.	
	
	

3. Constructivistische	realistische	benadering.	Je	veronderstelt	dat	die	realiteit	er	 is,	maar	we	
kunnen	die	 realiteit	niet	 rechtstreeks	kennen.	We	kunnen	wel	wetenschappelijk	onderzoek	
doen	 en	 theorieën	 formuleren	 die	 af	 en	 toe	 gefalsifieerd	 worden	 dan	 moeten	 aangepast	
worden,	en	zo	gaan	we	beetje	bij	beetje	dichter	komen	bij	dat	theoretisch	begrip.	Dus	bij	de	
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constructivistische	realistische	benadering	kennen	we	de	realiteit	door	onze	constructen,	maar	
we	erkennen	wel	dat	die	realiteit	er	is	die	toelaat	het	beter	te	doen.		

	

	

	

	

D. Theorieën	van	kennisvergaring	
	

Dus	wat	we	zien	vanuit	die	wetenschapsfilosofische	benadering,	is	dat	er	een	evolutie	is	van	‘hoe	moet	
de	theorie	eruit	zien’	naar	‘hoe	moeten	we	aan	wetenschappelijk	onderzoek	doen’.	Ons	onderzoek	van	
wetenschap	moet	op	een	rationele,	verantwoorde	manier	gebeuren.	Er	is	nu	dus	veel	meer	aandacht	
voor	‘Wat	is	een	rationele	manier	van	onderzoek	doen?	Wat	zijn	de	verschillende	onderzoekssystemen	
die	we	kunnen	gebruiken	om	aan	onderzoek	te	doen?’.	Het	idee	is	dat	er	verschillende	zijn,	en	die	zijn	
allemaal	bruikbaar.	Het	is	niet	dat	er	maar	één	manier	is	om	aan	onderzoek	te	doen.	Er	zijn	vijf	grote	
onderzoekssystemen,	en	die	worden	telkens	vernoemd	naar	de	filosoof	die	dat	soort	van	onderzoek	
heeft	uitgewerkt	in	zijn	filosofie:	

1. Leibniziaans	onderzoekssysteem:	Dit	 is	eigenlijk	een	theoretisch	deductieve	benadering.	 Je	
vertrekt	van	een	sterke,	formele,	symbolische	benadering.	Bijvoorbeeld	Einstein	had	een	heel	
sterke	wiskundige	uitwerking	gemaakt	van	zijn	fysische	theorie	en	op	basis	van	die	fysische	
theorie	kan	je	allerlei	zaken	afleiden,	zoals	het	bestaan	van	ruimtegolven.	Wat	is	de	garantie	
dat	zo’n	benadering	werkt?	Je	gaat	zeggen	wat	de	specifieke	standaarden	zijn,	en	dan	ga	je	
een	systeem	krijgen	dat	heel	consistent,	en	omvattend.	In	de	psychologie	staan	we	misschien	
nog	niet	ver	genoeg	om	dit	systematisch	toe	te	passen,	maar	als	je	bijvoorbeeld	axioma’s	van	
in	 de	 meetkunde	 omschrijft	 en	 aanvaardt,	 krijg	 je	 een	 heel	 goed	 uitwerkt	 en	 inherent	
consistent	syteem.		
	

2. Lockeaans	onderzoekssysteem:	Dit	wordt	meer	gebruikt	in	de	psychologie.	Locke	heeft	heel	
sterk	de	nadruk	gelegd	op	het	idee	van	het	empirische,	vertrekken	vanuit	observaties.	Het	gaat	
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dus	om	een	inductieve	benadering.	Men	gaat	data	verzamelen	en	proberen	vanuit	die	data	
theorieën	te	ontwikkelen.	Waarom	werkt	zo’n	Lockiaanse	methode?	Omdat	men	kan	werken	
met	objectieve	data	en	methoden	die	hun	degelijk	hebben	bewezen.		
	

3. Kantiaans	onderzoekssysteem:	Het	idee	is	hier	dat	men	gaat	proberen	verschillende	mogelijke	
theorieën/modellen	 te	 formuleren	 voor	 hetzelfde	 fenomeen.	We	 gaan	 die	 dan	met	 elkaar	
vergelijken.	Dit	is	ook	een	benadering	die	dikwijls	voorkomt	in	de	psychologie.	Bijvoorbeeld	de	
enen	 zeggen	 dat	 intelligentie	 grofweg	 kan	 opgedeeld	worden	 in	 vloeiende	 intelligentie	 en	
gekristalliseerde	 intelligentie,	 anderen	 zeggen	 dat	 je	 het	 moet	 opdelen	 in	
michanisch/visueel/perceptueel	 denken	 en	 schools/verbaal	 denken.	 Men	 doet	 dan	
onderzoek,	en	men	kan	dan	zien	welk	model	het	best	past	bij	de	gegevens.	Door	deze	gooness	
of	fit	tussen	theorie	en	data	weet	je	of	je	goed	bezig	bent	of	niet.		
	

4. Hegeliaans	onderzoekssysteem:	Hegel	is	de	filosoof	achter	het	idee	van	these,	antithese	en	
synthese.	Je	gaat	kijken	naar	tegengestelde	verklaringen,	en	je	gaat	die	tegen	elkaar	uitspelen.	
Dit	wordt	vooral	gebruikt	in	domeinen	waar	er	een	hele	grote	discussie	is	over	wat	je	aan	het	
meten	 bent	 en	 wat	 mogelijke	 verklaringen	 zijn	 voor	 het	 fenomeen.	 De	 borg	 dat	 zo’n	
benadering	werkt,	is	het	conflict.	Door	de	twee	theorieën	tegen	elkaar	uit	te	spelen,	kom	je	op	
het	 spoor	 van	 verdoken	 inconsistenties.	 Dit	 zien	 we	 ook	 in	 de	 psychologie,	 vooral	 in	 het	
domein	 van	 intelligentieonderzoek.	Op	 vlak	 van	 intelligentie	 heb	 je	 ook	 de	 grote	 discussie	
tussen	nature	en	nurture.		
	

5. Singeriaans	onderzoekssysteem:	Dit	 is	een	soort	combinatie	van	alle	vorige.	Maar	wat	ook	
belangrijk	is	bij	een	Singeriaans	onderzoekssysteem,	is	dat	men	nog	een	stapje	verder	gaat	en	
ook	 gaat	 kijken	 naar	 ethische	 principes:	 Wat	 zijn	 de	 ethische	 implicaties	 van	 bepaalde	
theorieën?	Dat	is	ook	belangrijk	bij	validiteit:	Je	moet	niet	alleen	kijken	naar	welke	evidentie	
je	hebt	om	een	bepaalde	testinterpretatie	te	maken,	maar	je	moet	ook	kijken	naar	de	gevolgen	
van	die	testinterpretatie.	De	garantie	dat	deze	benadering	werkt,	is	omdat	je	vooruitgaat	door	
succesieve	 benaderingen.	 Je	 gaat	 telkens	 vanuit	 die	 verschillende	 perspectieven	 dingen	
proberen,	je	gaat	iets	leren	over	je	onderwerp	en	zo	vooruit	gaan	wetenschappelijk	gezien.	

Elk	onderzoekssysteem	komt	in	aanmerken	om	validiteit	te	onderbouwen.	Wat	belangrijk	is	daarbij,	is	
dat	we	zowel	kijken	naar	convergente	als	discriminante	evidentie.	Convergente	evidentie	is	evidentie	
die	past	binnen	een	theorie,	en	discriminante	evidentie	betekent	verbanden	niet	vinden	die	we	ook	
niet	mogen	vinden.		
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Evidentie	als	basis	voor	testinterpretatie:	Construct	validiteit	
	

In	de	vorige	les	werd	het	begrip	validiteit	op	basis	van	de	benadering	van	Messick	geïntroduceerd.	We	
hebben	gezien	dat	Messick	het	validiteitsbegrip	opdeelt	op	basis	van	twee	criteria:	

- Evidentie	als	basis	
- Consequentie	als	basis	

Op	basis	daarvan	heb	je	vier	delen	(testgebruik	en	testinterpretatie).	Het	belangrijkste	deel	van	die	
vier	die	overal	een	rol	speelt,	is	evidentie	als	basis	voor	testinterpretatie.	Het	centrale	begrip	is	daar	
constructvaliditeit.		

Messick	definieert	constructvaliditeit	als	‘the	evidence	and	rationales	supporting	the	trustworthiness	
of	score	interpretation	in	terms	of	explanatory	concepts	that	account	for	both	test	performance	and	
relationships	with	other	variables’.		

Analyse	van	de	definitie:	

- Zoals	het	breder	validiteitsbegrip,	gaat	het	om	een	combinatie	van	‘evidence	and	rationales’.	
Het	is	niet	alleen	een	kwestie	van	data	verzamelen	en	correlaties	vinden,	maar	het	gaat	om	de	
combinatie	van	data	en	theorie.		

- Het	 gaat	 over	 ‘the	 trustworthiness	 of	 score	 interpretation’.	 In	 welke	 mate	 is	 de	 score	
interpretatie	die	jij	maakt	te	vertrouwen?	Kan	je	daarop	verder	bouwen?	

- ‘in	 terms	 of	 explanatory	 concepts’:	 Hier	 komt	 de	 theorie	 weer	 naar	 boven.	 Je	 doet	 eene	
empirische	observatie,	je	ziet	bijvoorbeeld	dat	iemand	20	van	de	30	items	kan	oplossen	in	een	
analoge	 redeneertest,	 dat	 zijn	 de	 data,	 en	 dat	 ga	 je	 interpreteren	 in	 termen	 van	 analoog	
redeneervaardigheid.	Dat	 is	 je	 explanatory	 concept.	 Zo’n	 explanatory	 concept	 kan	 analoog	
redeneervaardigheid	zijn,	dat	kan	depressie	zijn,	dat	kan	van	alles	zijn.	We	hebben	heel	veel	
verklarende	 begrippen	 in	 de	 psychologie.	 Dus	 je	 gaat	 ervan	 uit	 dat	 je	 met	 jouw	 test	 dat	
verklarend	begrip	meet/operationaliseert,	waardoor	het	gedrag	op	die	test	verklaard	wordt	
door	dat	theoretische	begrip.		

- ‘both	test	performance	and	relationschips	with	other	variables’:	Niet	alleen	het	gedrag	op	die	
tetst	wordt	verklaard,	maar	ook	de	relaties	met	andere	variabelen.	Als	we	bijvoorbeeld	een	
toegangsproef	 doen	 voor	 geneeskunde,	willen	we	weten	hoe	 goed	 toekomstige	 studenten	
kunnen	abstract	redeneren.	Dan	gaan	we	kijken	wat	het	slaagpercentage	is	van	de	studenten	
na	 zo’n	 selectieprocedure,	en	dan	vinden	we	normaal	gezien	een	verband,	en	dat	verband	
kunnen	we	dan	verklaren:	Omdat	we	 in	de	 test	abstract	 redeneren	meten	en	omdat	 in	de	
opleiding	abstract	redeneren	nodig	is,	verklaren	we	het	verband	tussen	de	testprestatie	en	de	
prestatie	in	de	opleiding	door	de	onderliggende	variabele	‘abstracte	redeneervaardigheid’.	Dat	
moeten	 we	 natuurlijk	 hardmaken:	 Kunnen	 we	 inderdaad	 aantonen	 dat	 het	 abstracte	
redeneervaardigheid	 is	die	verklaart	hoe	we	presteren	op	die	 test	en	ook	verklaart	wat	de	
relaties	zijn	met	andere	variabelen?		
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1. Bedreigingen	
	

In	een	meting	kunnen	niet	alleen	toevalsfouten	voorkomen,	maar	de	meting	kan	ook	een	onvolkomen	
toonbeeld	zijn	van	het	construct.	Er	zijn	twee	algemene	bedreigingen	van	de	constructvaliditeit,	twee	
zaken	die	kunnen	verkeerd	lopen	bij	je	meting	naast	toevalsfouten:		

1. Construct	onderrepresentatie:	Je	meet	iets	te	weinig	met	je	test.	Bijvoorbeeld	veronderstel	
dat	je	zelfconcept	wil	meten:	Hoe	goed	is	het	zelfconcept	van	een	leerling	in	het	middelbaar	
onderwijs?	 Er	 bestaat	 daarover	 al	 wat	 onderzoek,	 en	 we	 weten	 dat	 er	 drie	 vormen	 van	
zelfconcept	zijn:	A,	B	en	C.	Het	sociale	zelfconcept	(Hoe	goed	voel	je	je	in	relatie	tot	anderen?),	
het	academisch	zelfconcept	(Hoe	goed	vind	je	dat	je	presteert	op	school?)	en	het	lichamelijk	
zelfconcept	(Hoe	goed	voel	je	je	in	je	lichaam?).	Je	zou	dat	nu	op	drie	verschillende	manieren	
kunnen	meten.	Je	kan	het	ten	eerste	gewoon	aan	de	leerling	zelf	vragen.	Je	kan	ten	tweede	
het	ook	vragen	aan	vrienden/peers.	Tenslotte	kan	je	het	ook	aan	de	ouders	vragen.	Elk	van	die	
methoden	brengt	ook	een	zekere	methodevariantie	met	zich	mee.	Mensen	zijn	zich	niet	altijd	
bewust	van	hun	eigen	functioneren.	Misschien	denkt	iemand	van	zichzelf	dat	hij/zij	sociaal	is,	
terwijl	 de	 vrienden	 die	 persoon	 als	 eerder	 verlegen	 bestempelen.	 Daar	 kunnen	 dus	
discrepanties	zijn.	Omgekeerd,	als	 je	het	aan	anderen	vraagt,	dan	zien	zij	 jouw	gedrag	wel,	
maar	ze	hebben	geen	toegang	tot	jouw	innerlijke	beleving.	Dus	elke	methode,	methode	X,	Y	
en	Z,	zijn	methodes	die	misschien	wat	extra	variabiliteit	met	zich	meebrengen.		

a. Wat	 kan	 er	 nu	 gebeuren?	 Het	 kan	 gebeuren	 dat	 er	 sprake	 is	 van	
constructonderrepresentatie.	 Je	 maakt	 bijvoorbeeld	 een	 nieuwe	 schaal	 voor	 het	
meten	van	zelfconcept,	en	je	vergeet	het	fysieke	zelfconcept	(C),	je	meet	alleen	het	
sociaal	een	het	academische	(A	en	B).	Dan	het	je	het	begrip	zelfconcept	niet	volledig	
gemeten,	want	je	hebt	een	belangrijk	aspect	van	dat	zelfconcept	niet	opgenomen	in	
je	test.	Je	mist	iets	in	de	meting.		

	
2. Construct	irrelevante	surplus:	Je	meet	iets	te	veel	met	je	test,	je	meet	iets	met	je	test	wat	je	

niet	behoort	 te	meten.	 Een	mogelijke	 verklaring	 is	 bijvoorbeeld	dat	 je	methode	een	effect	
heeft.	 Je	 ondervraagt	 bijvoorbeeld	 de	 persoon	 zelf	 over	 zijn	 zelfconcept,	maar	 niet	 in	 een	
anonieme	context,	waardoor	die	persoon	zich	zo	goed	mogelijk	wil	voordoen,	waardoor	hij/zij	
niet	eerlijk	is.	Dan	heb	je	sociaal	wenselijke	antwoorden,	en	meet	je	iets	wat	je	niet	wil	meten,	
namelijk	je	meet	hoe	sociaal	wenselijk	de	persoon	zich	wil	voordoen,	en	niet	hoe	de	persoon	
zichzelf	 ziet	 en	 voelt.	 Dat	 is	 construct	 irrelevante	 surplus,	 en	 dat	 kan	 nog	 eens	 in	 twee	
richtingen	gaan.		

a. Zo	 kan	 bij	 maximum	 performance	 testen,	 zoals	 intelligentietesten,	 de	 items	 te	
gemakkelijk	 zijn	 of	 te	moeilijk	 zijn.	 Bijvoorbeeld	 je	 wil	 abstract	 redeneervermogen	
meten,	 en	 je	 gebruikt	 daarvoor	 verbale	 items.	 Maar	 in	 die	 items	 gebruik	 je	 heel	
moeilijke	woorden.	Het	gevolg	zal	zijn	dat	iemand	die	de	betekenis	van	die	moeilijke	
woorden	niet	kent,	zal	de	items	minder	goed	kunnen	oplossen,	niet	omdat	hij/zij	niet	
abstract	kan	redeneren,	maar	omdat	hij/zij	de	woorden	niet	kent.	Dan	hebben	we	te	
maken	met	construct	irrelevante	moeilijkheid,	er	zit	een	moeilijkheid	in	dat	item	dat	
niet	van	tel	is	bij	hetgeen	je	wil	meten.		

b. We	hebben	ook	construct	irrelevante	gemakkelijkheid.	Het	wordt	gemakkelijker	om	
een	test	uit	te	voeren,	bijvoorbeeld	door	testwiseness.	Als	je	bijvoorbeeld	al	een	aantal	
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keren	een	examen	hebt	gemaakt	met	giscorrectie,	dan	ken	je	de	trucjes.	Zo	wordt	het	
door	ervaring	gemakkelijker	om	een	test	af	te	leggen	dan	wanneer	je	die	ervaring	niet	
zou	hebben.		

Er	zijn	twee	grote	typen	van	evidentie	die	je	samen	nodig	hebt	bij	je	test.	Bij	deze	twee	kan	het	ook	
verkeerd	lopen:		

1. Convergente	validiteit:	Convergente	validiteit	is	het	aantonen	dat	je	test	samenhangt	met	iets	
waarmee	 het	 moet	 samenhangen.	 Als	 je	 bijvoorbeeld	 een	 meting	 maakt	 voor	 abstract	
redeneren,	dan	moet	je	verwachten	dat	mensen	die	hoog	scoren	op	je	test,	het	beter	doen	in	
het	 onderwijs.	 Je	 gaat	 dus	 kijken	 naar	 convergente	 verbanden:	 Vind	 ik	 het	 theoretisch	
verwachte	verband	tussen	wat	ik	meet	en	een	criterium?		

a. Maar	 wat	 kan	 nu	 het	 probleem	 zijn?	 Stel	 dat	 je	 alleen	 maar	 het	 academische	
zelfconcept	meet,	en	je	denkt	dat	je	het	volledige	zelfconcept	aan	het	meten	bent.	Je	
zou	verwachten	dat	adolescenten	met	een	goed	zelfconcept	tevreden	gaan	zijn	over	
hun	lichaam	en	minder	gaan	diëten.	Dus	hoe	hoger	het	zelfconcept,	hoe	minder	kans	
op	diëten.	Maar	met	je	verkeerde	meting	van	enkel	dat	academisch	zelfconcept,	ga	je	
misschien	 helemaal	 geen	 verband	 vinden	 met	 diëten.	 Je	 gaat	 verbanden	 die	 je	
theoretisch	 wel	 verwacht,	 niet	 terugvinden,	 omdat	 je	 in	 de	meting	 een	 belangrijk	
aspect	hebt	vergeten	op	te	nemen.		

	
2. Discriminante/divergente	validiteit:	Het	is	niet	alleen	belangrijk	om	aan	te	tonen	dat	je	test	

samenhangt	met	wat	 hij	moet	 samenhangen,	maar	 je	moet	 ook	 aantonen	 dat	 je	 test	 niet	
(sterk)	samenhangt	met	wat	hij	niet	mag	samenhangen.	Je	toont	aan	dat	er	geen	of	maar	kleine	
relaties	 zijn	 waar	 er	 geen	 of	 maar	 kleine	 relaties	 mogen	 zijn.	 Stel	 je	 construeert	 een	
persoonlijkheidsvragenlijst	 voor	 openess.	 Je	 kan	 theoretisch	 verwachten	 dat	 openess	 een	
beetje	 correleert	 met	 intelligentie,	 maar	 conceptueel	 zijn	 het	 duidelijk	 twee	 verschillende	
concepten.	Het	ene	is	een	typical	performance	(Hoe	sta	je	in	het	leven?),	het	andere	is	een	
maximum	performance	(Wat	kun	 je?).	 Je	zou	moeten	vaststellen	dat	die	twee	niet	 te	hoog	
gecorreleerd	zijn.	Als	 je	zou	vaststellen	dat	 je	openheidsmeting	heel	hoog	correleert	met	je	
intelligentiemeting,	dan	heb	je	een	probleem,	wat	dat	verband	zou	er	theoretisch	gezien	niet	
mogen	zijn.	Discriminanten	validiteit	past	binnen	het	idee	van	falsifiërend	te	werk	te	gaan.		

a. Stel	dat	je	toch	een	verband	vindt	waar	je	het	niet	verwacht,	wat	zijn	dan	de	mogelijke	
verklaringen?	Een	van	de	meest	evidente	verklaringen,	is	gewoon	de	methode	die	je	
gebruikt	 hebt.	 Bijvoorbeeld	 je	 wil	 zelfconcept	 meten,	 maar	 de	 adolescenten	
antwoorden	sociaal	wenselijk	omdat	ze	zich	duidelijk	beoordeeld	voelen.	Dan	meet	je	
eerder	gevoeligheid	voor	sociale	wenselijkheid	dan	zelfconcept.	Dat	blijkt	dan	hoog	te	
correleren	met	conformisme,	wat	je	theoretisch	gezien	niet	zou	verwachten.	Je	meet	
dus	eigenlijk	een	rivaliserend	construct.	

b. Onze	meting	 is	een	construct-methode-eenheid.	Elke	meting	 is	een	combinatie	van	
wat	we	willen	meten	en	de	methode	waarmee	we	het	meten.	We	willen	die	methode-
effecten	zo	klein	mogelijk	houden,	helemaal	weg	krijgen	we	die	niet,	maar	sommige	
instrumenten	 zijn	 wel	 gevoeliger	 dan	 anderen	 voor	 bv.	 sociale	 wenselijkheid	 of	
testangst.	 We	 moeten	 er	 dus	 altijd	 rekening	 mee	 houden	 dat	 onze	 methode	 een	
storende	factor	kan	zijn.	Waar	we	ook	rekening	mee	moeten	houden,	is	dat	als	we	in	
een	onderzoek	systematisch	dezelfde	methode	gebruiken,	dat	er	sprake	kan	zijn	van	
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monomethodebias.	Stel,	je	meet	de	impact	van	persoonlijkheid	op	psychopathologie.	
Je	gebruikt	voor	de	meting	van	beiden	hetzelfde	vijfpuntenschaaltje	 (helemaal	niet	
van	 toepassing	 tot	 helemaal	 van	 toepassing).	We	 weten	 dat	 sommige	mensen	 nu	
eenmaal	hoger	scoren	op	de	neiging	tot	instemming.	Zij	gaan	rapper	antwoorden	‘van	
toepassing’	 op	 alle	 mogelijke	 vragen,	 ongeacht	 de	 inhoud	 van	 de	 vraag.	 Andere	
mensen	gaan	eerder	geneigd	zijn	van	altijd	te	ontkennen	(Niet	van	toepassing).	Dat	
zijn	 vormen	van	 schaalgebruik.	Het	gevolg	daarvan	 is	dat	alles	 gaat	 correleren	met	
alles,	 want	 je	 hebt	 een	 variabele	 die	 systematische	 verschillen	 uitlokt	 en	 in	 al	 je	
metingen	 op	 dezelfde	 manier	 gaat	 werkzaam	 zijn.	 De	 mensen	 die	 een	
instemmingstendens	hebben	bij	de	persoonlijkheidsmeting,	gaan	dat	ook	hebben	bij	
die	psychopathologiemeting.	Dat	gaat	verbanden	creëren	die	er	niet	zijn.		

Hoe	meer	je	kan	aantonen	dat	je	verbanden	vindt	dat	je	verwacht	en	dat	je	geen	verbanden	vindt	dat	
je	niet	verwacht,	hoe	meer	we	er	zeker	van	kunnen	zijn	dat	we	met	ons	 instrument	meten	wat	we	
bedoelen	te	meten.		

Om	nog	even	de	mogelijke	fouten	bij	convergerende	en	divergerende	evidentie	samen	te	vatten:	Stel	
we	vinden	verbanden	die	we	niet	verwachten	en	we	vinden	geen	verbanden	die	we	wel	verwachten.	
Vanuit	een	falsificatie-standpunt	zou	je	kunnen	zeggen	dat	je	theorie	verkeerd	is.	De	hypothese	wordt	
verworpen,	de	constructtheorie	is	fout.	Maar	zo	eenvoudig	is	het	niet,	er	zijn	verschillende	mogelijke	
verklaringen	voor	dergelijke	bevindingen:		

- De	test	meet	het	construct	niet	goed	
- De	aanvullende	hypotheses	kloppen	niet	 (Stel	 je	wil	zelfconcept	meten,	en	je	gebruikt	een	

heel	goede	vragenlijst,	en	een	van	de	veronderstellingen	die	je	daarbij	maakt	is	dat	mensen	
bereid	 zijn	 om	 die	 informatie	 met	 jou	 te	 delen,	 maar	 misschien	 is	 dat	 niet	 zo,	 misschien	
antwoorden	mensen	sociale	wenselijkheid)	

- Het	 onderzoek	 is	 niet	 correct	 (Je	 werkt	 met	 te	 kleine	 steekproeven,	 onvoldoende	
controlecondities,	etc.)	

	

2. Evidentie	op	basis	van	inhoud	
	

Wat	 zijn	de	grote	pijlers	 van	 constructvaliditeit?	Hoe	gaan	we	aantonen	dat	we	met	onze	 test	het	
begrip	meten	dat	we	bedoelen	 te	meten?	Een	eerste	belangrijke	bron	van	verantwoording	 is	het	
inhoudsaspect	van	de	validiteit.		

We	 hebben	 in	 de	 vorige	 les	 besproken	 dat	 traditioneel	 gezien	 een	 test	 beschouwd	wordt	 als	 een	
steekproef	uit	een	populatie	van	een	gedragsdomein	of	 itemuniversum.	Bijvoorbeeld	bij	het	 taakje	
‘optellen	en	aftrekken	met	twee	mogelijke	cijfers’	kan	je	perfect	alle	mogelijke	items	oplijsten,	maar	
je	 kiest	 er	 dan	 enkele	 uit	 om	 in	 je	 test	 te	 stoppen,	 je	 neemt	 dus	 een	 steekproef.	 Dat	 is	 de	meest	
traditionele	visie	van	inhoudsvaliditeit.	

Wat	gaan	we	nu	beoordelen	bij	inhoudsvaliditeit?		

- De	relevantie	van	onze	items:	In	welke	mate	zijn	de	items	in	ons	meetinstrument	relevant	voor	
wat	we	willen	meten?	(Cf.	construct	irrelevante	surplus)	
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- De	representativiteit	van	onze	items:	In	welke	mate	zijn	de	items	representatief,	in	welke	mate	
dekken	ze	het	begrip	volledig?	(Cf.	construct	onderrepresentatie:	We	willen	vermijden	dat	we	
belangrijke	aspecten	van	ons	construct	niet	meten)	

Om	die	twee	te	kunnen	beoordelen,	moeten	we	heel	specifiek	weten	wat	ons	domein	is,	waarover	we	
een	uitspraak	willen	doen.	We	moeten	iets	zeggen	over	de	grenzen	van	het	domein	en	de	aard	van	het	
domein.	Het	is	maar	tegen	die	achtergrond	dat	we	weten	welke	soort	items	we	kunnen	gebruiken.		

Er	zijn	drie	mogelijke	operationaliseringen	van	inhoudsvaliditeit:	

- Inhoud	in	test	<	inhoud	in	domein:	De	traditionele	visie	van	inhoudsvaliditeit	is	dat	je	gewoon	
een	domein	 hebt	 en	 je	 samplet	 daaruit.	 Je	 kan	 bijvoorbeeld	 alle	 items	met	 optellingen	 en	
aftrekken	met	getallen	met	twee	cijfers	oplijsten	en	er	daar	een	aantal	uitkiezen.		

- Gedragingen	 in	 test	 <	 gedragingen	 in	domein:	 Je	 kan	dat	 breder	opentrekken.	 Je	 kan	ook	
kijken	 naar	 gedragingen	 in	 een	 domein.	 Bijvoorbeeld	 je	 kan	 kijken	 naar	 wat	 een	manager	
allemaal	moet	doen	op	het	werk.	Die	moet	e-mails	beantwoorden,	met	conflicten	omgaan,	
etc.	Je	kan	dan	een	selectieproef	opstellen	waarbij	typische	gedagen	die	een	manager	moet	
stellen	vertegenwoordigd	zijn,	bijvoorbeeld	 je	doet	een	email-inbox	oefening	of	 je	 laat	met	
een	acteur	een	conflict	naspelen	je	kijk	hoe	hij/zij	hierop	reageert.	Je	hebt	dus	een	domein	van	
gedragingen	die	relevant	zijn	voor	de	job,	en	je	gaat	proberen	in	je	selectieproef	een	aantal	
belangrijke	gedragen	te	samplen/representeren.		

- Processen	 in	 test	 <	 processen	 in	 domein:	 Je	 kan	 ook	 denken	 dat	 het	 domein	 bestaat	 uit	
processen.	 Bijvoorbeeld	 bij	 intelligentie	 kunnen	 we	 denken	 aan	 alle	 mogelijke	 cognitieve	
processen	die	mensen	gebruiken	om	informatie	te	verwerken.	Je	zou	dan	kunnen	zeggen	dat	
een	goede	 intelligentiebatterij	een	 intelligentiebatterij	 is	die	de	verschillende	processen	die	
mensen	gebruiken	om	informatie	te	verwerken	representeert.	Hierbij	kijkt	men	niet	naar	het	
gedrag	op	 zich.	Bijvoorbeeld	om	 intelligentie	 te	meten	of	bij	 selectieproeven	gebruikt	men	
vaak	 als	 taakje	matrixredeneren	 (abstract	 redeneertaakje).	Wij	 gaan	 in	 ons	 dagelijks	 leven	
echter	niet	matrixredeneren,	dat	is	niet	een	gedrag	dat	wij	typisch	stellen,	maar	we	gebruiken	
dat	taakje	wel,	omdat	de	processen	die	je	nodig	hebt	om	een	matrix	redeneertaak	op	te	lossen	
ook	 in	 dagdagelijkse	 contexten	 worden	 gebruikt.	 En	 dat	 matrix	 redeneertaakje	 geeft	 een	
goede	toegang	tot	die	redeneerprocessen.		

Dus	als	we	denken	aan	inhoudsvaliditeit,	dan	kunnen	we	denken	aan	die	drie	aspecten.	Afhankelijk	
van	de	context	waarin	je	assessment	gaat	doen,	kan	het	ene	of	het	andere	belangrijker	zijn.	Als	je	
bijvoorbeeld	gewoon	een	evaluatie	wil	doen	van	de	eindtermen	en	je	wil	nagaan	of	leerlingen	na	het	
derde	 leerjaar	 goed	 kunnen	 optellen	 en	 aftrekken	 met	 twee	 cijfers,	 dan	 moet	 je	 eerder	 een	
inhoudsbenadering	volgen.	Dan	ga	 je	gewoon	na	of	 je	met	dit	 soort	 items	dit	meet.	Als	 je	wil	 een	
selectieprocedure	houden	 voor	managers,	 dan	 kan	 je	 denken	 gedragingen.	 Bij	 het	maken	 van	 een	
toelatingsproef	voor	een	architectuurstudie,	dan	kan	je	denken	aan	processen	die	samenhangen	met	
het	verwerken	van	visueel-ruimtelijke	informatie,	en	dan	moet	je	kunnen	aantonen	dat	jouw	test	die	
processen	goed	meet:	relevant	en	representatief.	

De	uitspraak	over	wat	we	willen	meten	en	welk	type	gedragsdomein	dat	we	willen	meten	moeten	
we	 op	 voorhand	 vastleggen.	 Dat	 is	 enorm	 belangrijk	 als	 we	 onze	 testen	 gaan	 construeren.	 Het	
gedragsdomein	 is	ook	belangrijk	om	 te	kunnen	evalueren	of	onze	 test	 relevant	en	 representatieve	
items	bevat.	Als	je	niet	goed	weet	wat	behoort	tot	het	gedragsdomein,	kan	je	ook	niet	oordelen	over	
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representativiteit	en	relevantie.	Zo	is	er	discussie	over	het	feit	of	klantvriendelijkheid	een	onderdeel	is	
van	 emotionele	 intelligentie.	 Sommigen	 zeggen	 van	 wel,	 anderen	 zeggen	 dat	 EQ	 nodig	 is	 bij	
klantvriendelijkheid,	maar	dat	klantvriendelijk	geen	onderdeel	is	ervan.	Dat	is	belangrijk,	want	als	je	
klantvriendelijk	wel	ziet	als	een	onderdeel	van	EQ,	dan	moet	 je	hierover	 items	opnemen	 in	 je	 test,	
anders	niet.	

Bij	domeinconceptualisering	moeten	we	dus	de	grenzen	duidelijk	afbakenen.	Maar	we	mogen	ook	niet	
te	breed	beginnen	gaan,	 je	kan	ook	niet	alles	onder	bijvoorbeeld	EQ	beginnen	te	steken,	want	dan	
verklaar	 je	ook	niets	meer.	Maar	naast	de	grenzen	(Wat	bakent	het	begrip	af?),	moeten	we	ook	de	
facetten	kennen	(Wat	zijn	de	onderdelen,	de	soorten	ervan?).		

We	 komen	 opnieuw	 uit	 bij	 de	 constructtheorie.	 Onze	 theorie	 gaat	 ook	 iets	 zeggen	 over	waar	we	
uitspraak	over	willen	doen,	het	referentiedomein.	Dat	is	een	interactie	tussen	het	theoretische	begrip	
(hoe	wij	denken	dat	dat	theoretische	begrip	in	de	praktijk	speelt,	in	welk	gedrag,	in	welke	processen,	
in	welke	inhouden	we	die	begrippen	naar	voren	zien	kopen)	en	onze	meting.		

Wat	moeten	we	uiteindelijk	beoordelen?	

- Inhoudsrelevantie:	Zijn	de	testitems	en	de	testtaken	relevant	voor	het	begrip	dat	je	wil	meten?	
Wat	belangrijk	is,	is	dat	je	alle	aspecten	van	de	testprocedure	mee	evalueert.		

o Het	is	niet	voldoende	om	te	kijken	naar	te	items,	maar	ook	naar	de	stimulusopmaak	
of	de	format	waarin	het	item	wordt	aangeboden.	Men	heeft	bijvoorbeeld	aangetoond	
dat	wanneer	het	gaat	over	het	meten	van	 inzicht	 in	patiënt-dokter	relaties,	dat	het	
een	 verschil	 uitmaakt	 of	 je	 scenario’s	 aanbiedt	 op	 video	of	 via	 een	beschrijving	op	
papier.	Er	is	meer	validiteit	als	je	het	met	een	video	aanbiedt.	De	verklaring	daarvoor	
is	dat	wanneer	je	de	video	aanbiedt,	dat	mensen	zien	wat	er	gebeurt.	Wanneer	men	
iets	leest	dat	geschreven	is,	moet	men	dat	zich	eerst	levendig	kunnen	voorstellen,	men	
moet	daarvan	een	mentale	representatie	maken,	maar	de	ene	zijn	daar	al	beter	in	dan	
de	 andere.	 Maar	 deze	 vaardigheid,	 iets	 geschreven	 omzetten	 in	 een	 mentale	
representatie,	is	niet	relevant	voor	patiënt-dokter	relatie	vaardigheden.	Dus	hoe	een	
stimulus	aanbiedt,	kan	een	effect	hebben	op	wat	je	meet.			

o Je	moet	 ook	 kijken	 naar	 de	 antwoordalternatieven.	 Je	 kan	mensen	 vragen	 ja/nee	
vragen	stellen,	of	op	een	vierpuntenschaal	van	helemaal	akkoord	naar	helemaal	niet	
akkoord,	etc.	Wanneer	je	antwoordmogelijkheden	op	die	manier	aanbiedt,	dwing	je	
mensen	 om	 een	 keuze	 te	 maken.	 In	 sommige	 contexten	 vinden	 mensen	 dat	 heel	
vervelend,	 omdat	 ze	 een	 neutrale	 houding	 hebben.	 In	 zo’n	 geval	 kan	 een	
vijfpuntenschaal	beter	zijn	dan	een	vierpuntenschaal,	want	bij	een	vijfpuntenschaal	
heb	je	een	neutraal	middelpunt	(noch	akkoord,	noch	niet	akkoord).		

o De	uitvoeringscondities	kunnen	ook	belangrijk	zijn.	Als	je	mensen	gewoon	vraagt	om	
mee	te	werken	aan	een	onderzoek	en	hiervoor	een	aantal	testjes	af	te	leggen,	dan	is	
dat	een	heel	andere	conditie	dan	dat	mensen	in	kader	van	een	selectieprocedure	voor	
een	aantrekkelijke	job	een	aantal	testjes	moeten	uitvoeren.	Gewoon	doordat	er	een	
andere	testcontext	 is,	kan	het	 leiden	tot	testangst,	of	tot	grotere	motivatie	om	zich	
goed	in	te	zetten.		

o Wat	we	ook	moeten	bekijken,	zijn	criteria	voor	het	scoren	van	de	items.	Als	we	open	
vragen,	moeten	we	goed	nadenken	wat	we	beoordelen	of	het	 relevant	 is	 voor	het	
domein.	Er	is	bijvoorbeeld	vaak	discussie	over	punten	aftrekken	voor	dt-fouten	in	het	
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middelbaar	en	in	het	hoger	onderwijs.	Stel	je	hebt	een	aantal	open	vragen	voor	een	
vak	 geschiedenis,	 vanuit	 ons	 standpunt	 is	 onterecht	 om	 hier	 ook	 dt-fouten	 aan	 te	
rekenen,	want	het	is	irrelevant	voor	hetgeen	je	wil	meten,	namelijk	inzicht	in	het	stuk	
geschiedenis.	Maar	natuurlijk,	als	je	dat	als	leerkracht	breder	ziet,	als	je	met	die	test	
niet	alleen	bedoeld	feedback	te	geven	over	het	inzicht	in	het	vak,	maar	ook	feedback	
wil	geven	over	bredere	taalkennis,	zou	je	dat	eventueel	wel	kunnen	verantwoorden.		
	

- Inhoudsrepresentativiteit:	Dekken	we	het	begrip	goed?	Hebben	we	alle	aspecten	opgenomen	
die	we	moeten	opnemen?	Daarvoor	moeten	we	weten	wat	de	facetten	zijn	van	ons	domein,	
en	wat	de	grenzen	zijn	(Wat	hoort	er	wel	en	niet	bij?).	Een	keer	we	dat	weten,	kunnen	we	
kiezen	 om	 zo’n	 instrument	 op	 verschillende	 manieren	 te	 bouwen.	 Neem	 bijvoorbeeld	
emotieonderzoek.	 We	 weten	 dat	 er	 drie	 grote	 dimensies	 bestaan	 in	 het	 emotiedomein,	
namelijk	valentie	 (goed/slecht),	arousel	 (hoge	opwinding	zoals	paniek/lage	opwinding	zoals	
verveling)	en	power	(je	voelt	je	krachtig	en	machtig/je	voelt	je	machteloos	en	onderdanig).	Op	
basis	daarvan	kan	je	acht	kwadranten	maken.	Hoe	ga	je	dan	een	instrument	maken	om	emoties	
te	meten?	

o Je	kan	het	principe	van	uniformiteit	hanteren.	Je	kan	bijvoorbeeld	voor	elk	van	de	acht	
vakjes	 van	 je	 model	 vijf	 items	 formuleren.	 Dat	 is	 uniform.	 Voor	 elk	 van	 die	 acht	
combinaties,	maak	je	vijf	items.		

o Je	kan	het	ook	doen	in	functie	van	voorkomen.	Als	je	mensen	zou	vragen	om	zoveel	
mogelijk	emotietermen	op	te	schrijven	waar	ze	aan	kunnen	denken,	dan	krijg	je	typisch	
dat	mensen	meer	negatieve	emotietermen	opschrijven	dan	positieve.	Het	is	ook	een	
vrij	 universeel	 gegeven	 dat	 we	 nu	 eenmaal	 meer	 woorden	 hebben	 om	 negatieve	
gemoedstoestanden	te	beschrijven	dan	voor	positieve	toestanden.	Je	zou	er	dan	voor	
kunnen	 kiezen	 om	 dat	 te	 representeren	 in	 je	 instrument:	Meer	 negatieve	 termen	
opnemen	dan	positieve	termen,	omdat	ze	meer	voorkomen.	

o Je	kan	ook	denken	in	termen	van	belangrijkheid.	Dat	hangt	af	van	de	context	waarin	
je	 wil	 meten.	 Stel	 dat	 je	 geïnteresseerd	 bent	 in	 coping	 gedrag,	 dan	 is	 die	
powerdimensie	belangrijk.	Kan	 iemand	met	de	 situatie	overweg?	Voet	 iemand	zich	
krachtig	 in	 een	bepaalde	 situatie	 of	 niet?	 Je	 kan	 er	 dan	 voor	 kiezen	om	vooral	 die	
dimensie	goed	te	operationaliseren	in	je	instrument.		

Het	is	belangrijk	dat	je	dat	aangeeft:	Wat	zijn	de	grenzen	en	de	facetten	van	het	domein,	en	
hoe	kies	ik	dat	te	representeren?		

Sommigen	hebben	beweerd	dat	het	inhoudsaspect	voldoende	is	voor	de	validiteit.	Ebel	zei	in	1961:	
‘If	the	test	we	propose	to	use	provides	in	intself	the	best	available	operational	definition,	the	concept	
of	validity	does	not	apply’.	Als	je	maar	een	goede	operationele	definitie	hebt,	dan	is	je	instrument	in	
orde.	Stel,	je	wil	nagaan	of	kinderen	goed	kunnen	optellen	en	aftrekken	met	getallen	van	twee	cijfers,	
je	 kan	 dat	 oplijsten	 en	 je	maakt	 je	 test.	 Dan	 zou	 je	 volgens	 hen	 kunnen	 zeggen	 dat	 hoe	 kinderen	
presteren	op	die	test,	valide	is,	dat	je	daar	verder	geen	onderzoek	naar	moet	doen,	want	je	hebt	het	
begrip	dat	je	wil	meten	heel	duidelijk	operationeel	verantwoord.	Maar	het	probleem	is	dat	wanneer	
je	zo’n	operationele	definitie	gebruikt,	dat	je	je	construct	definieert	in	termen	van	die	definitie,	maar	
het	is	misschien	best	mogelijk	dat	er	een	betere	formulering	is,	en	dat	kan	niet	in	zo’n	benadering.	Dit	
is	analoog	naar	wat	we	al	besproken	hebben:	Vroeger	zei	men	‘Intelligence	is	what	an	intelligencetest	
tests’,	maar	op	die	manier	kan	je	nooit	zeggen	‘ik	heb	een	intelligentietest	gemaakt	die	intelligentie	
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beter	meet’,	want	je	stelt	het	construct	intelligentie	gelijk	aan	die	test.	Ebel	heeft	in	1983	zijn	stelling	
wat	genuanceerd.	Hij	zei	dat	we	niet	alleen	een	operationele	definitie	moeten	hebben,	maar	dat	we	
dat	ook	moeten	verantwoorden,	er	moet	ook	een	rational	justification	zijn.	Maar	opnieuw,	een	rationel	
justification	is	eigenlijk	gewoon	een	hypothese.	Je	gaat	een	hypothese	formuleren	over	wat	je	aan	het	
meten	bent	met	die	test,	maar	dat	biedt	geen	garanties	voor	validiteit.	Neem	het	voorbeeld	van	dat	
optellen	en	aftrekken	bij	kinderen,	en	men	neemt	die	test	af	als	onderdeel	van	een	 interdiocesane	
proef.	Sommige	scholen	gaan	daar	veel	belang	aan	hechten	en	gaan	hun	kinderen	aanmoedigen	om	
het	daar	goed	op	te	doen,	terwijl	andere	scholen	daar	minder	belang	aan	hechten	en	hun	leerlingen	
hiervoor	niet	voorbereiden.	We	hebben	dus	twee	verschillende	contexten,	en	in	de	ene	context	zullen	
leerlingen	het	waarschijnlijk	veel	beter	doen	op	die	proef	dan	in	de	andere	context.	Zoiets	kan	je	nooit	
achterhalen	enkel	via	een	inhoudsbenadering!	Je	neemt	namelijk	hetzelfde	testje	af,	dat	op	dezelfde	
manier	verantwoord	is.	En	het	feit	dat	de	ene	school	daar	veel	beter	op	scoort	dan	de	andere	school,	
heeft	misschien	niets	te	maken	met	het	feit	dat	de	leerlingen	in	de	ene	school	sterker	staan	dan	in	de	
andere	school,	maar	dat	de	leerlingen	veel	beter	gemotiveerd	en	voorbereid	waren.	

Dus	inhoudsvaliditeit	of	het	inhoudsaspect	van	de	validiteit,	is	geen	oordeel	over	testinterpretatie.	Het	
is	 niet	 iets	 dat	 eigen	 is	 aan	 die	 testinterpretatie,	maar	 het	 gaat	 om	 een	 oordeel	 van	 experts	 over	
domeinrelevantie	en	representativiteit.	Het	zegt	iets	over	de	relatie	tussen	je	test	en	het	domein	waar	
je	een	uitspraak	over	wilt	doen.	Het	is	dus	beoordelingsevidentie,	judgemental	evidence	door	experts.		

Wil	dat	zeggen	dat	 je	nooit	een	uitspraak	kan	doen	met	alleen	het	 inhoudsaspect?	Neen.	Er	 is	een	
conditie	 waarin	 je	 misschien	 wel	 zo’n	 uitspraak	 kan	 doen.	 Dat	 is	 wanneer	 je	 met	 maximum	
performance	testen	werkt,	bijvoorbeeld	intelligentietesten,	en	ze	kunnen	het	goed.	Een	voorbeeld	
uit	 de	 praktijk	 is	 het	 toepassen	 van	 intelligentietesten	 in	 kader	 van	 begeleiding	 door	 het	 CLB	 bij	
autochtone	 en	 allochtone	 kinderen.	 We	 weten	 dat	 wanneer	 we	 intelligentietesten	 afnemen	 bij	
allochtone	kinderen,	dat	er	mogelijk	sprake	is	van	bias.	Sommigen	hebben	op	basis	daarvan	gepleit	om	
die	 testen	 niet	meer	 te	 gebruiken	 voor	 allochtone	 kinderen.	 Sommigen	 pleiten	 om	dat	 net	wel	 te	
gebruiken	in	kader	van	CLB-begeleiding,	omdat	wanneer	een	allochtoon	kind	net	heel	hoog	scoort	op	
zo’n	 test,	 dan	 geeft	 dat	 belangrijke	 informatie.	 Het	 kind	 kan	 het,	 en	 dan	 vertelt	 dat	 dat	 andere	
verklaringen	voor	schoolse	moeilijkheden	aan	de	orde	zijn,	dat	het	geen	cognitief	probleem	is.	Maar	
als	zo’n	kind	laag	scoort,	dan	zijn	er	heel	veel	mogelijke	verklaringen	voor	schoolse	moeilijkheden:	Het	
kind	heeft	de	taal	niet	onder	de	knie,	het	was	niet	gemotiveerd,	etc.	Maar	dus	als	het	hoog	scoort,	kan	
je	 al	 heel	 wat	 uitsluiten.	 Je	 weet	 dat	 het	 kind	 het	 kan.	 Dat	 is	 de	 enige	 context	 waarbinnen	 je	
testresultaten	kan	interpreteren	zonder	verdere	validiteitsevidentie.	

De	conclusie	is	dat	de	inhoud	op	zich	onvoldoende	is.	Het	zegt	niets	over	de	interpretatie	op	zich	van	
de	scores,	het	zegt	alleen	 iets	over	 in	welke	mate	de	test	het	domein	denkt	 in	termen	van	 inhoud,	
gedragingen	en	processen.	Wat	wel	belangrijk	is,	is	dat	het	een	essentieel	onderdeel	is	van	de	validiteit.	
Je	hebt	bijvoorbeeld	een	zelfconceptmeting	gemaakt	en	je	vergeet	daar	één	heel	belangrijk	aspect,	
dan	 heb	 je	 een	 probleem	 met	 de	 validiteit,	 met	 hoe	 je	 die	 scores	 kan	 interpreteren.	 Maar	 dus	
omgekeerd,	het	kan	best	zijn	dat	je	een	heel	mooi	instrument	hebt,	dat	je	een	sterke	theorie	hebt	die	
heel	duidelijk	zegt	wat	erbij	hoort	en	wat	er	niet	bij	hoort	en	wat	de	verschillende	facetten	zijn,	maar	
dat	die	test	niet	bruikbaar	is	in	de	praktijk,	of	niet	bruikbaar	voor	wat	je	het	wil	gebruiken,	bijvoorbeeld	
omdat	hij	gevoelig	is	voor	sociale	wenselijkheid.		
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3. Evidentie	op	basis	van	interne	structuur	
	
De	eerste	belangrijke	component	waarop	we	constructvaliditeit	kunnen	baseren,	is	evidentie	op	basis	
van	de	 inhoud	(relevantie	en	representativiteit).	Nu	zien	we	de	tweede	belangrijke	component:	De	
interne	 structuur.	 Hierbij	 gaan	 we	 kijken	 naar	 het	 gedrag	 dat	 mensen	 stellen	 op	 ons	 instrument.	
Bijvoorbeeld	we	hebben	een	persoonlijkheidsvragenlijst	om	de	Big	 Five	 te	meten.	We	hebben	150	
vragen	gemaakt	om	die	vijf	dimensies	te	meten,	we	leggen	die	aan	mensen	voor,	ze	moeten	zichzelf	
beschrijven	 bij	 de	 vragen,	 en	 dan	 gaan	 we	 kijken	 hoe	 die	 antwoorden	 gecorreleerd	 zijn.	 Je	 zou	
bijvoorbeeld	verwachten	dat	twee	metingen	van	extraversie	zoals	‘Ik	ga	graag	naar	feestjes’	en	‘Ik	heb	
veel	vrienden’	positief	gecorreleerd	zijn.	‘Ik	ben	snel	droevig’	en	‘Ik	ben	snel	angstig’,	twee	metingen	
van	neuroticisme,	zouden	ook	moeten	positief	gecorreleerd	zijn.		
	
We	kunnen	eerst	en	vooral	 gaan	kijken	wat	er	 gebeurt	op	 itemniveau	en	nagaan	of	de	dingen	die	
hetzelfde	meten	duidelijk	hoger	gecorreleerd	zijn	met	elkaar	dan	items	die	andere	aspecten	meten.	
We	spreken	hierbij	ook	van	de	‘substantieve	component’.	Je	gaat	enerzijds	kijken	naar	wat	je	volgens	
je	inhoudsanalyse	moest	vragen	(Welke	items	zijn	geschikt	om	de	Big	Five	persoonlijkheidstrekken	te	
meten?)	 en	 anderzijds	 naar	 wat	 je	 ziet	 in	 de	 correlaties	 (Zie	 ik	 dat	 bijvoorbeeld	 alle	 items	 die	
neuroticisme	meten	onderling	sterk	correleren?	Zie	 ik	dat	alle	 items	die	openheid	meten	onderling	
sterk	correleren?	Etc.)	Maar	natuurlijk,	als	 je	werkt	met	bijvoorbeeld	een	vragenlijst	van	150	items,	
dan	kan	je	niet	paarsgewijs	alle	correlaties	gaan	bekijken.	Wat	we	dan	gaan	doen,	is	daar	een	model	
op	 toepassen,	 bijvoorbeeld	 een	 factoranalysemodel,	 waarbij	 we	 nagaan	 of	 we	 inderdaad	 de	
antwoorden	op	die	150	vragen	tot	vijf	grote	dimensies.	Dat	is	dus	de	interne	structuur,	we	gaan	de	
empirische	relaties	die	we	vaststellen	tussen	de	items	proberen	te	modelleren.	
	
Welke	modellen	kunnen	we	hiervoor	nu	gebruiken?		

- Cumulatief-kwantitatieve	 model:	 Het	 meest	 gebruikte	 model	 is	 het	 cumulatieve-
kwantitatieve	model.	Dat	wil	zeggen:	Hoe	hoger	je	scoort,	hoe	meer	je	hebt	van	het	construct.	
Bijvoorbeeld	je	hebt	30	items	voor	een	analoge	redeneertest:	Hoe	meer	van	die	30	items	je	
correct	hebt,	hoe	hoger	je	score	op	de	test,	hoe	beter	je	bent	in	analoog	redeneren.	Dat	is	is	
eigenlijk	het	model	dat	we	gebruiken	bij	factoranalyse	en	bij	irt-modellen	(item	repons	theorie-
modellen).	We	gaan	uit	van	een	onderliggende	factor/variabele/vaardigheid,	en	hoe	hoger	je	
zit	op	die	vaardigheid,	hoe	meer	items	je	correct	zal	beantwoorden.	

- Nabijheidsmodel:	Stel	dat	de	vraag	is	‘Hoe	positief	sta	je	tegenover	de	Vlaamse	partijen,	zoals	
CD&V,	 N-VA,	 Sp.a,	 Groen,	 Vld,	 PVVA	 en	 Vlaams	 Belang’.	 Voor	 een	 dergelijke	 vraag	 is	 zo’n	
cumulatief-kwantitatief	model	niet	adequaat.	 Je	kan	die	partijen	grosso	modo	ordenen	van	
links	 naar	 rechts.	 Hoe	 moet	 je	 dat	 afbeelden?	 Via	 een	 ontvouwingsmodel	 of	 een	
nabijheidsmodel.	Hoe	meer	 je	naar	 rechts	gaat,	hoe	dichter	 je	komt	bij	het	Vlaams	Belang.	
Maar	het	is	niet	omdat	je	dichter	bij	het	Vlaams	Belang	komt,	dat	je	ook	dichter	bij	de	Vld	komt	
en	dichter	bij	CD&V	komt.	De	afstand	tot	jouw	partij	is	hetgeen	wat	afgebeeld	moet	worden.	

- Niet-compensatorisch	 intensiteits/kwaliteitsmodel:	 In	 het	 cumulatief-kwantitatief	 model	
tellen	 we	 gewoon	 itemscores	 op,	 maar	 niet	 voor	 alle	 psychologische	 kenmerken	 is	 dat	
interessant.	 Stel,	 je	wil	 creativiteit	meten.	 Je	 hebt	 10	 vraagjes	waar	mensen	 een	 creatieve	
oplossing	voor	moeten	bedenken,	en	je	gaat	de	antwoorden	op	die	vraagjes	beoordelen	op	
een	 10-punten	 schaal	 (van	 0	 (niet	 creatief)	 tot	 10	 (zeer	 creatief)).	 Als	 we	 dat	 met	 het	
cumulatief-kwantitatieve	 model	 zouden	 analyseren,	 kan	 iemand	 bijvoorbeeld	 de	 score	 10	
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behalen	door	op	elk	item	1	te	scoren,	dat	wil	zeggen	door	10	weinig	creatieve	antwoorden	te	
geven.	Maar	iemand	kan	ook	een	10	scoren	door	op	9	items	een	0	te	scoren	en	op	1	item	een	
10.	Volgens	het	cumulatief-kwantitatief	model	is	dat	exact	hetzelfde:	Je	scoort	een	10	op	die	
test.	Maar	voor	een	begrip	als	creativiteit	is	dat	niet	hetzelfde.	Het	is	heel	waarschijnlijk	dat	
iemand	die	op	één	van	die	tien	een	uitermate	creatief	antwoord	geeft,	veel	creatiever	is	dan	
iemand	die	op	elk	van	die	tien	vragen	zeer	weinig	creatief	antwoordt.	We	moeten	bij	een	niet-
compensatorisch	kwaliteitsmodel	gaan	kijken	naar	de	pieken	in	de	antwoorden	in	plaats	van	
enkel	een	som	te	maken.		

- Klassenmodel:	 Dit	 is	 typisch	 het	model	 dat	 gebruikt	wordt	 bij	 psychopathologie.	We	 gaan	
mensen	onderverdelen	onder	bijvoorbeeld	‘normaal’,	‘depressief’,	‘schizofreen’,	etc.	Je	hebt	
dus	 categorieën	 van	 mensen,	 en	 je	 gaat	 mensen	 toewijzen	 aan	 een	 van	 die	 categorieën.	
Hoewel	dit	het	meest	geschikte	model	is	voor	psychopathologie,	gaat	men	soms	toch	werken	
met	factoranalyses,	maar	eigenlijk	zou	dat	niet	mogen.		

- Dynamisch	model:	Er	zijn	verschillende	manieren	waarop	je	het	onderliggende	kenmerk	kan	
uiten,	 en	 die	 verschillende	 manieren	 sluiten	 elkaar	 uit.	 Bijvoorbeeld:	 Wat	 doen	 mensen	
wanneer	ze	heel	angstig	zijn?	Er	zijn	drie	grote	mogelijke	reacties:	Flight,	fight	en	freeze.	Je	kan	
ze	 niet	 alle	 drie	 tegelijkertijd	 uiten.	Ofwel	 ga	 je	 vluchten,	 ofwel	 ga	 je	 vechten,	 ofwel	 ga	 je	
blokkeren.	 Maar	 toch	 zijn	 alle	 drie	 deze	 angstreacties	 een	 indicator	 van	 hetzelfde	
onderliggende	angstproces.		

- Ipsatieve	model:	We	gaan	de	persoon	vergelijken	met	zichzelf.	We	zouden	bijvoorbeeld	een	
persoonlijkheidsvragenlijst	kunnen	afnemen,	en	we	bekijken	dat	typisch	met	een	cumulatief-
kwantitatief	model	waarbij	 je	gewoon	de	scores	optelt.	Maar	met	een	 ipsatief	model	ga	 je	
bijvoorbeeld	kijken	naar	wat	de	meest	kenmerkende	persoonlijkheidstrek	is	van	die	persoon.	
Die	 persoon	 kan	 bijvoorbeeld	 het	 hoogst	 scoren	 op	 extraversie.	 Dat	 is	 dan	 een	 extravert	
persoon,	en	voor	de	andere	vier	persoonlijkheidstrekken	scoort	hij/zij	dan	lager.		
	

Het	is	belangrijk	dat	we	op	voorhand	goed	nadenken	over	welk	model	we	moeten	gebruiken.	Dat	hangt	
opnieuw	 samen	 me	 de	 theorie	 die	 we	 hebben.	 Als	 we	 vertrekken	 vanuit	 een	
psychopathologiebenadering	waarbij	je	soorten	van	ziektebeelden	veronderstelt,	dan	zit	je	met	een	
klassenmodel.	 Als	 je	 onderzoek	 doet	 naar	 verbale	 intelligentie,	 dan	 zit	 je	 bij	 een	 cumulatief-
kwantitatief	model.	Als	je	een	uitspraak	wilt	doen	over	iets	dat	kenmerkend	is	binnen	de	persoon,	dan	
zitten	we	met	een	ipsatief	model.	Waarom	is	dat	belangrijk	dat	we	goed	nadenken	over	welk	model	
we	 gaan	 gebruiken?	 Omdat	 we	 moeten	 nagaan	 of	 er	 in	 ons	 onderzoek	 structurele	 getrouwheid	
(structural	fidelity)	is,	of	de	structuur	die	wij	vinden	op	onze	test	overeenkomt	met	de	structuur	die	in	
de	realiteit	bestaat.	Bijvoorbeeld	als	we	intelligentie	gaan	testen,	dan	hebben	we	meestal	drie	grote	
clusters:	 Gekristalliseerde	 verbale	 intelligentie,	 vloeiende	 intelligentie	 en	 visueel	 ruimtelijke	
intelligentie.	Als	we	dat	terugvinden	in	onze	test,	dan	beantwoordt	dat	ook	aan	vormen	van	cognitief	
functioneren	die	we	in	de	realiteit	zien.		
	
Het	kan	gebeuren	dat	er	verschillende	scoremodellen	mogelijk	zijn:	modelvermenging.	Stel	dat	je	een	
toegangsproef	maakt	voor	de	opleiding	geneeskunde.	Dan	ben	je	geïnteresseerd	in	‘toelaten’	en	‘niet	
toelaten’.	 Eigenlijk	 is	 dat	 een	 klassenmodel:	 Je	 hebt	 twee	 groepen,	 namelijk	 voldoende	 en	 niet	
voldoende.	 In	die	toelatingsproef	gebruik	 je	dan	bijvoorbeeld	een	test	gewoon	uit	de	 literatuur	om	
abstract	 redeneren	te	meten	bij	 studenten,	wat	eigenlijk	een	cumulatief-kwantitatief	model	 is.	Dat	
kan,	 maar	 je	 moet	 ze	 afzonderlijk	 verantwoorden.	 Je	 gebruikt	 die	 twee	 modellen	 vanuit	 twee	
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verschillende	 benaderingen.	 Stel	 dat	 je	 wil	 onderzoeken	 wat	 de	 abstracte	 redeneervaardigheid	 is	
onder	studenten,	dan	ben	je	geïnteresseerd	in	de	volledige	populatie.	Dan	wil	je	niet	alleen	weten	wie	
middelmatig	 goed	 abstract	 kan	 redeneren,	 maar	 dan	 wil	 je	 ook	 kunnen	 differentiëren	 aan	 de	
onderkant	 en	 aan	 de	 bovenkant	 (Wie	 is	 zeer	 slecht	 en	 wie	 is	 zeer	 goed?).	Wanneer	 we	 dus	 een	
instrument	ontwikkelen	om	een	uitspraak	te	doen	over	een	kenmerk	in	een	populatie,	willen	we	dat	
volledige	vaardigheidsdomein	in	kaart	brengen.	Maar	wanneer	je	een	uitspraak	wilt	doen	over	al	dan	
niet	slagen,	dan	wil	je	vooral	heel	goed	kunnen	meten	rond	die	cutoff.	Je	wil	vooral	meten	wie	te	weinig	
vaardigheid	heeft	om	die	opleiding	te	doen,	en	wie	voldoende	vaardigheid	heeft.	Maar	je	bent	niet	
geïnteresseerd	in	het	feit	dat	die	persoon	een	beetje	te	weinig	vaardigheiden	heeft,	of	veel	te	weinig	
vaardigheid.	Je	bent	ook	niet	geïnteresseerd	in	het	feit	dat	die	persoon	gewoon	voldoende	heeft	of	
extreme	vaardigheden	heeft.	Dat	zijn	onderscheidingen	die	je	in	zo’n	selectiesituatie	niet	moet	maken.		
	
Wat	 ook	 soms	 optreedt,	 is	 modelverwarring.	 Bijvoorbeeld	 de	 MMPI	 is	 ontwikkeld	 volgens	 een	
klassenmodel.	Het	 idee	was	namelijk	een	instrument	te	maken	dat	groepen	van	patiënten	met	een	
psychopathologische	 aandoening	 kan	 onderscheiden.	 Het	 doel	 was	 dus	 items	 te	 identificeren	 die	
toelaten	mensen	tot	psychopathologische	categorieën	toe	te	wijzen.	Maar	wat	we	zien	in	de	praktijk,	
is	dat	de	MMPI	vaak	ook	wordt	gebruikt	als	een	persoonlijkheidsmeting,	dus	volgens	een	cumulatief-
kwantitatief	model.	Dat	 is	 dus	 een	heel	 ander	model.	 Kan	dat?	Misschien,	maar	dan	moet	 je	daar	
onderzoek	naar	doen.	Dan	moet	je	kunnen	aantonen	dat	je	met	dezelfde	vragen	ook	inzicht	krijgt	in	
de	 gewone	 persoonlijkheid,	 waarbij	 mensen	 bepaalde	 persoonlijkheidstrekken	 in	 meerdere	 of	
mindere	mate	kunnen	hebben.	Maar	je	mag	daar	niet	per	definitie	van	uitgaan.	Een	instrument	is	maar	
valide	 voor	 het	 model	 waarvoor	 het	 construeert	 en	 onderzoekt.	 Het	 kan	 zijn	 dat	 je	 een	 andere	
interessante	toepassing	vindt,	dat	is	mogelijk,	maar	je	moet	dat	afzonderlijk	verantwoorden.	Als	je	dat	
niet	doet,	dan	spreken	we	van	modelverwarring.	
	
	

4. Evidentie	op	basis	van	responseprocessen	
	
De	derde	grote	component	is	evidentie	op	basis	van	de	responsprocessen.	Je	wil	in	kaart	brengen	hoe	
het	antwoord	tot	stand	is	gekomen.	Wat	zijn	de	psychologische	processen	die	ertoe	leiden	dat	iemand	
een	intelligentietaak	kan	oplossen?	Wat	zijn	de	psychologische	processen	die	ertoe	leiden	dat	iemand	
zus	of	zo	antwoordt	op	neuroticismevragen?	
	
Dit	 causaal	 modelleren	 wordt	 vooral	 gebruikt	 bij	 maximum	 performance	 testen,	 zoals	 een	
intelligentietest.	Wat	doet	men	dan?	Men	probeert	die	onderliggende	mechanismen	te	identificeren.	
Een	 veel	 gebruikte	 methode	 is	 dat	 men	 de	 taak	 gaat	 decomposeren	 in	 functie	 van	
componentprocessen.		
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Bijvoorbeeld:	 Bovenstaande	 afbeelding	 is	 een	 analoog	 redeneeritem.	 Sternberg	 en	 Rifkin	 hebben	
nagedacht	over	welke	cognitieve	processen	aan	de	grondslag	liggen	van	het	oplossen	van	zo’n	item.	
Het	idee	is	dat	je	bij	zo’n	item	begint	met	te	incoderen:	‘Ik	zie	een	mannetje,	het	is	groot,	het	heeft	
een	vierkante	zwarte	hoed,	het	kijkt	blij,	etc.’	De	volgende	stap	is	infereren:	‘Wat	is	het	verband	tussen	
A	en	B?	Mannetje	wordt	 vrouwtje,	 lachend	gezicht	wordt	 verdrietig	 gezicht,	 vierkante	hoed	wordt	
driehoekige	hoed,	etc.’	De	derde	stap	is	mappen:	‘Wat	is	het	verband	tussen	A	en	C?	Gewoon	van	groot	
naar	klein.’	De	volgende	stap	is	toepassen:	 ‘Wat	moet	er	dan	gebeuren	met	B?	Ook	van	groot	naar	
klein.’	 Je	krijgt	dus	bij	het	vraagteken	een	klein	vrouwtje	met	een	zwarte	driehoekige	hoed	en	een	
verdrietig	gezichtje.	Je	kijkt	dan	met	welk	van	de	twee	antwoordmogelijkheden	dat	overeenkomt,	en	
je	 kiest	 dan	 dat	 antwoord.	 Dus	 hoe	mensen	 zo’n	 complex	 analoog	 redeneeritem	 oplossen,	 wordt	
opgedeeld	in	subcomponenten.	Men	gaat	dan	elk	van	die	subcomponenten	proberen	te	meten,	door	
de	 informatie	 die	 mensen	 krijgen	 in	 zo’n	 item	 systematisch	 te	 manipuleren.	 Je	 zou	 mensen	
bijvoorbeeld	enkel	A	en	B	kunnen	laten	zien,	en	niet	C,	D	en	D’,	zodat	ze	alleen	kunnen	incoderen	en	
infereren	zonder	te	mappen	of	toe	te	passen.	Dat	is	dus	wat	Sternberg	en	Rifkin	hebben	gedaan.	Ze	
hebben	dergelijke	items	voortdurend	gemanipuleerd	zodat	ze	bepaalde	processen	afzonderlijk	konden	
meten	 met	 responstijden.	 Men	 stelde	 dan	 ook	 vast	 dat	 als	 je	 zo’n	 proces	 uit	 elkaar	 haalt	 in	 die	
verschillende	componenten,	en	je	kijkt	hoe	goed	iemand	elk	van	die	processen	kan,	dat	dat	zeer	goed	
voorspelt	hoe	die	persoon	het	gaat	doen	op	de	totale	taak.	En	op	die	manier	heb	je	inzicht	gekregen	
in	hoe	de	totaalscore	tot	stand	komt.		
	
	

5. Evidentie	op	basis	van	relatie	met	andere	variabelen	
	
Dan	hebben	we	nog	de	vierde	grote	component:	Evidentie	op	basis	van	relatie	met	andere	variabelen.	
Dat	sluit	aan	bij	wat	we	al	gezien	hebben	over	het	nomologische	netwerk.	Wat	we	gaan	doen,	is	kijken	
naar	de	overeenkomst	tussen	de	verwachte	en	de	geobserveerde	relaties	van	onze	test	met	andere	
tests	en	non-testgedrag.		
	
Wat	heel	belangrijk	is	vanuit	constructvaliditeit,	is	dat	we	de	relaties	moeten	kunnen	verklaren	op	basis	
van	het	construct.	Bijvoorbeeld	in	de	jaren	50	was	het	nog	zo	dat	er	een	correlatie	was	tussen	iemands	
prestaties	op	een	intelligentietest	en	het	aantal	verwarmingen	thuis.	Dat	op	zich	niets	met	intelligentie	
te	maken,	maar	wel	met	SES.	In	die	tijd	hadden	welstellende	mensen	centrale	verwarming	in	al	hun	
kamers.	Minder	welstellende	mensen	hadden	dat	niet.	Hier	is	de	verklaring	dus	heel	duidelijk.	Je	hebt	
dus	een	verband	dat	verklaard	wordt	via	SES	(en	niet	via	intelligentie).		
	
We	gaan	meestal	 ook	met	de	 totaalscore	werken.	Bijvoorbeeld	er	 is	 heel	 veel	onderzoek	naar	het	
gebruik	van	een	intelligentietesten	en	de	relevantie	van	intelligentietesten	voor	de	praktijk.	We	nemen	
dan	 de	 totaalscore	 vanop	 intelligentietesten	 en	 we	 kijken	 wat	 het	 verband	 is	 met	 werksucces	 en	
schoolsucces.	
	
Er	zijn	twee	types	relaties:	

- Trekvaliditeit:	De	relaties	tussen	de	test	en	andere	methoden	om	hetzelfde	en	onderscheiden	
construct	te	meten.	Neem	bijvoorbeeld	de	intelligentiebatterij	WISC,	de	 intelligentiebatterij	
KAIT	 en	 de	 intelligentiebatterij	 RAIT.	 Dat	 zijn	 drie	manieren	 om	 algemenen	 intelligentie	 te	
meten,	en	we	kunnen	gaan	kijken	hoe	die	correleren	met	elkaar.	Als	die	alle	drie	algemene	
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intelligentie	meten,	dan	zouden	die	hoog	moeten	correleren.	Dat	is	hetgeen	we	onderzoeken	
onder	het	begrip	‘trekvaliditeit’.	En	die	drie	maximum	performance	testen	zouden	niet	hoog	
mogen	correleren	met	zelfbeoordelingen,	bijvoorbeeld	met	persoonlijkheidskenmerken.		

- Nomologische	validiteit:	Je	gaat	kijken	naar	de	relaties	met	maten	van	andere	constructen.	Je	
kan	bijvoorbeeld	een	depressiemeting	ontwikkelen,	en	dan	kan	je	kijken	wat	de	oorzaken	zijn	
van	depressie	 in	termen	van	persoonlijkheid.	Mensen	die	hoog	scoren	op	neuroticisme	zijn	
waarschijnlijk	gevoeliger	voor	depressie.	Je	kan	ook	verwachten	dat	mensen	die	inzicht	hebben	
in	hoe	ze	emoties	moet	reguleren,	minder	gevoelig	zijn	voor	depressie.	Je	kan	dus	gaan	kijken	
naar	 de	 relatie	 tussen	 de	 depressiemeting	 en	 de	 emotieregulatiemeting.	 Je	 kan	 ook	
verwachten	 dat	 de	 context	 een	 rol	 gaat	 spelen,	 namelijk	 dat	 mensen	 die	 een	 aantal	
faalervaringen	 hebben	meegemaakt,	 gevoeliger	 gaan	 zijn	 voor	 depressie,	 dan	mensen	 die	
succeservaringen	hebben.	En	ga	zo	maar	verder.	Je	vertrekt	dus	vanuit	een	theoretisch	model	
(Wat	verwacht	ik	dat	allemaal	predictoren	zijn	van	depressie?),	en	je	gaat	dan	al	die	verbanden	
systematisch	gaan	onderzoeken	en	kijken	of	je	met	je	meting	die	verbanden	terugvindt.		

	
Wanneer	 we	 denken	 aan	 trekvaliditeit,	 dan	 kunnen	 we	 gebruik	 maken	 van	 de	 multitrek-
multiemethode	matrix.	Deze	is	zeer	belangrijk	in	het	kader	van	het	ontwikkelen	van	psychologische	
assessmentinstrumenten.	Wat	de	multitrek-multiemethode	maxtrix	doet,	 is	eigenlijk	 relatief	weinig	
restricties	 opleggen	 aan	 wat	 je	 meet	 en	 wat	 je	 verwacht.	 Het	 enige	 wat	 je	 met	 een	 multritrek-
multiemethode	nagaat,	is:	Wanneer	ik	hetzelfde	meet	met	verschillende	methoden,	hangt	dat	sterk	
samen	en	 is	hetgeen	wat	 ik	meet	met	die	verschillende	methoden	duidelijk	te	differentiëren	van	
metingen	voor	andere	constructen?	Trekvaliditeit	wil	zeggen	dat	een	meting	sterk	samenhangt	met	
andere	metingen	die	hetzelfde	 construct	meten,	maar	niet	 sterk	 samenhangt	met	metingen	 van	
andere	constructen.		
	
Er	zijn	twee	types	van	redundantie,	van	overlap	tussen	metingen:		

- Gewenste	redundantie:	Wanneer	ik	verschillende	methoden	gebruik,	wil	ik	toch	tot	dezelfde	
conclusie	 komen.	Als	 ik	 iemand	 test	met	de	WISC	of	met	de	RAIT,	dan	moet	dat	ongeveer	
dezelfde	uitslag	zijn.		

- Ongewenste	redundantie:	Dat	is	overlap	die	je	niet	wil.	Daar	is	een	hele	grote	discussie	rond	
in	 het	 emotionele	 intelligentiedomein,	 vooral	 bij	 de	 zelfrapportagebenadering.	 Men	 zegt	
daarvan	dat	het	geen	goede	benadering	is,	omdat	die	heel	sterk	gecorreleerd	is	met	klassieke	
persoonlijkheidstrekken.	Er	is	te	veel	overlap/redundantie.	

	
Hoe	kunnen	we	die	overlap	nagaan?	Met	de	multitrek-multimethodematrix.	Dit	 is	een	voorbeeldje	
hiervan:	Je	meet	drie	persoonlijkheidstrekken,	namelijk	afhankelijkheid,	warmte	en	sociabiliteit,	met	
twee	methoden,	namelijk	via	de	zelfrapportagemethode	(Wat	denkt	de	persoon	van	zichzelf?)	en	via	
peerrating	(Hoe	beoordelen	vrienden	die	persoon?).	Je	stelt	aan	beiden	exact	dezelfde	vragen.	Als	we	
veronderstellen	dat	die	twee	metingen	hetzelfde	meten,	namelijk	de	persoonlijkheid	van	een	bepaalde	
persoon,	 dan	wil	 je	 dat	 twee	methoden	min	 of	meer	 tot	 dezelfde	 conclusies	 komen,	 dat	 er	 hoge	
correlaties	zijn.		
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Wat	tussen	haakjes	staat,	is	betrouwbaarheid,	daar	komen	we	nog	op	terug.	Wat	je	nog	ziet	staan,	zijn	
de	correlaties	tussen	vertrekken	trekken	gemeten	door	dezelfde	methode,	voor	beide	methoden.	Je	
ziet	 al	 onmiddellijk	 een	 probleem:	 De	 correlatie	 tussen	 warmte	 en	 sociabiliteit	 is	 .70	 bij	 de	
zelfrapportage.	Dat	is	heel	hoog.	Dat	wil	zeggen	dat	wanneer	je	mensen	vraagt	zichzelf	te	beoordelen,	
dat	ze	heel	sterk	de	neiging	hebben	om	op	de	warmte-items	als	op	de	sociabiliteitsitems	hetzelfde	te	
antwoorden.	Er	 is	misschien	te	veel	overlap.	Bij	de	peerrapportage	is	die	correlatie	ook	hoog,	maar	
niet	problematisch	hoog.	Wat	wel	problematisch	is,	is	dat	de	correlatie	tussen	warmte	en	sociabiliteit	
hoger	is	bij	zelfrapportage	(.70)	dan	de	correlatie	tussen	sociabiliteit	met	zelf-	en	anderenrapportage	
(.55)	en	de	correlatie	tussen	warmte	met	zelf-	en	anderenrapportage	(.40).	Waar	je	ook	naar	kan	kijken,	
zijn	de	correlaties	 tussen	verschillende	 trekken	gemeten	door	verschillende	methodes.	Die	zijn	wel	
systematisch	 lager,	 dus	daar	 zit	 geen	probleem.	Wat	 laat	dit	 nu	 zien?	Dit	 laat	duidelijk	 zien	dat	 er	
methode-effecten	zijn.	Het	 is	niet	zo	dat	 je	met	die	zelfrapportage	en	die	peerrapportage	tot	exact	
dezelfde	 conclusies	 komt.	 Die	 zijn	 gecorreleerd,	 maar	 niet	 zo	 hoog.	 Er	 zelfs	 gevoeligheid	 voor	
redundantie	(warmte	en	sociabiliteit	bij	zelfrapportage).		
	
In	de	literatuur	wordt	er	verder	ook	nog	een	onderscheid	gemaakt	tussen	nomologische	validiteit	en	
nomothetische	 spanwijdte.	 Nomologische	 validiteit	 verwijst	 naar	 de	 systematische	 relaties	 met	
metingen	van	andere	constructen.	Depressie	kan	je	bijvoorbeeld	in	verband	brengen	neuroticisme	of	
met	perfectionisme.	Dat	is	het	nomologische	netwerk,	je	kijkt	hoe	depressie	samenhangt	met	allerlei	
andere	constructen	waarmee	het	theoretisch	gezien	zou	moeten	samenhangen.		
	
Een	ander	belangrijk	begrip	die	in	deze	context	wordt	gebruikt,	is	nomologische	ruis.	Dit	wil	zeggen	
dat	 je	 bepaalde	 verbanden	 vindt	 die	 ruis	 bevatten,	 die	 de	 verbanden	 die	 je	 eigenlijk	 zou	moeten	
observeren	 niet	 correct	 weergeven.	 Dit	 kan	 bijvoorbeeld	 toegeschreven	 worden	 aan	
methodefactoren.	 Stel	 dat	 je	 depressie	 en	 neuroticisme	 meet	 met	 items	 die	 allemaal	 op	 een	
vijfpuntenschaal	moeten	gescoord	worden.	Sommige	mensen	gaan	geneigd	zijn	schalen	meer	aan	de	
bovenkant	 of	 onderkant	 te	 gebruiken,	 ongeacht	 de	 inhoud	 van	 de	 items.	 Als	 dat	 gebeurt,	 dan	
introduceert	 dat	 een	 correlatie.	 We	 gaan	 dan	 een	 verband	 zien	 dat	 beïnvloed	 werd	 door	
instemmingstendens.	Daarom	is	het	heel	belangrijk	om	met	een	multimethodebenadering	te	werken,	
zodat	 we	 een	 verband	 met	 verschillende	 methoden	 kunnen	 aantonen.	 Een	 andere	 reden	 voor	
nomologische	ruis	zijn	verschillen	in	scorebetrouwbaarheid.	Het	kan	zijn	dat	we	een	bepaald	verband	
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niet	observeren	omdat	we	de	variabelen	niet	betrouwbaar	genoeg	meten.	Stel	dat	 je	een	verband	
verwacht	tussen	intelligentie	en	jobprestatie,	en	de	meting	van	jobprestatie	is	gewoon	de	evaluatie	
van	de	werkgever	over	zijn	werknemer.	Maar	we	weten	dat	dergelijke	evaluaties	niet	zo	betrouwbaar	
zijn,	en	het	is	vaak	gewoon	een	kwestie	van	‘klikt	het	tussen	de	werknemer	en	werkgever’.	Dat	heeft	
een	effect	op	de	verbanden	die	je	kan	observeren.		
	
Dan	heb	je	nog	het	begrip	nomothetische	spanwijdte.	Dat	is	een	veel	breder	begrip	dan	nomologische	
validiteit.	Het	verwijst	naar	alle	mogelijke	verbanden	die	een	test	heeft,	dat	wil	zeggen	verbanden	met	
variabelen	die	je	theoretisch	verwacht	(het	nomologische	netwerk),	maar	ook	met	toegepaste	criteria,	
ook	met	het	gedrag	dat	 je	kan	observeren	 in	het	dagelijkse	 leven,	ook	met	metingen	van	hetzelfde	
construct.	Alles	zit	daarin.	De	nomothetische	spanwijdte	gaat	na	met	hoeveel	dingen	de	test	correleert.	
Een	 intelligentietest	 is	 de	 test	 met	 de	 grootste	 nomothetische	 spanwijdte.	 Een	 intelligentietest	
correleert	 met	 andere	 intelligentietesten,	 maar	 ook	 met	 toegepaste	 criteria	 (werksucces,	
schoolsucces,	etc.),	maar	ook	met	levensverwachting,	de	kans	op	verkeersaccidenten,	etc.	Dus	je	kan	
kijken	met	hoeveel	gedrag,	met	hoeveel	scores	op	andere	testen	je	test	samenhangt.	Hoe	meer	meer	
correlaties	een	test	vertoont,	hoe	groter	zijn	nomothetische	spanwijdte.		
	
Dan	 moeten	 we	 ook	 nog	 een	 onderscheid	 maken	 tussen	 een	 sterk	 een	 een	 zwakke	
constructvalidering.	De	vraag	 is	of	we	beschikken	over	een	heel	duidelijke,	goede	 theorie	op	basis	
waarvan	we	ons	 instrument	maken.	 In	 sommige	domeinen	hebben	we	die.	Bijvoorbeeld	heeft	een	
onderzoekster	eens	een	heel	duidelijk	model	gemaakt	op	basis	van	neuropsychologie	hoe	perceptie	
verkeerd	kan	lopen,	met	de	precieze	hersenprocessen	die	daarbij	horen.	Het	model	toonde	aan	dat	
afhankelijk	van	waar	de	 informatie	zit	 in	de	hersenen,	er	 iets	kan	verkeerd	 lopen.	Op	basis	van	dat	
model	 heeft	 zij	 heel	 systematisch	 een	 instrument	 ontwikkeld	 met	 visueel	 materiaal	 waarbij	 een	
systematisch	werd	gekeken	naar	een	aspect	van	wat	er	kan	verkeerd	lopen	bij	perceptie.	Dat	was	dus	
zeer	 theoriegestuurd.	 Ze	 heeft	 daar	 dan	 een	 confirmatorische	 factoranalyse	 op	 toegepast,	 en	 de	
verwachte	 structuur	 kwam	 daar	 perfect	 uit.	 Dat	 is	 een	 mooi	 voorbeeld	 van	 een	 sterke	
constructvalidering.	 Van	 een	 zwakke	 constructvalidering	 is	 er	 sprake	 wanneer	 we	 geen	 duidelijk	
uitgewerkt	 theoretisch	 kader	hebben	over	de	 geobserveerde	 relaties.	Dat	 is	 het	 geval	met	nieuwe	
constructen,	 bijvoorbeeld	bij	 emotionele	 intelligentie.	 Er	 is	 nu	nog	discussie	 omtrent	wat	 de	 grote	
componenten	 zijn	 van	 emotionele	 intelligentie.	 Wat	 je	 wel	 kan	 doen	 bij	 een	 zwakke	
constructvalidering,	 is	nagaan	via	een	multitrek-multimethodematrix	of	dat	het	te	onderscheiden	is	
van	metingen	van	 iets	anders.	 Je	kan	ook	onderzoek	doen	naar	het	nomologische	netwerk,	met	de	
vage	ideeën	die	je	al	hebt	van	dat	construct.		
	
Is	het	ene	beter	dan	het	andere?	

- Neen:	Wanneer	je	nog	niet	veel	weet	over	een	domein,	is	het	best	aan	de	slag	mee	te	gaan.	Je	
begint	met	het	maken	van	een	instrument,	en	dat	zal	waarschijnlijk	een	slecht	instrument	zijn.	
In	 functie	 van	 onderzoek	 die	 je	 daarnaar	 doet	 ga	 je	meer	 leren	 over	 het	 domein	 en	 ga	 je	
uiteindelijk	betere	instrumenten	maken	en	meer	inzicht	hebben	in	het	domein.	

- Ja:	Het	is	een	probleem	wanneer	je	al	heel	veel	weet	over	een	domein	en	je	daar	geen	rekening	
mee	 houdt.	 Bijvoorbeeld	 soms	 voelen	 sommige	 onderzoekers	 de	 behoefte	 om	 even	 een	
nieuwe	intelligentietheorie	te	ontwikkelen	en	naast	zich	neer	te	leggen	wat	de	voorbije	100	
jaar	is	gebeurd	aan	intelligentieonderzoek.		



	 57	

Je	moet	kijken	naar	wat	er	al	geweten	over	het	domein	waar	je	een	assessmentinstrument	over	wilt	
maken,	en	afhankelijk	van	wet	er	geweten	is	ga	je	een	zwakke	benadering	gebruiken	(Kan	ik	iets	meten	
dat	 te	 onderscheiden	 is	 van	 iets	 anders),	 of	 een	 sterke	 benadering	 gebruiken	 en	 ga	 je	 heel	 sterk	
theoretisch	gestuurd	te	werk.		
	

6. Samenvatting	
	
Dit	is	een	samenvatting	van	alle	belangrijke	begrippen	die	we	gezien	hebben	voor	constructvaliditeit.	

	
	
Allereerst	zien	we	links	het	testdomein	en	rechts	het	niet-testdomein.	Het	niet-test	domein	houdt	in	
dat	 je	 kijkt	 naar	de	praktijk,	 bijvoorbeeld	 ‘Hoe	 lossen	 kinderen	wiskunde-items	op	 in	 een	 schoolse	
context’.	Je	hebt	dus	een	aantal	inhouden	in	de	praktijk,	bijvoorbeeld	die	wiskundeopdrachten	die	in	
de	 klas	 worden	 gegeven,	 en	 je	 hebt	 ook	 het	 gedrag	 daarop	 (Hoe	 goed	 lossen	 ze	 dat	 op?)	 en	 de	
processen	 die	 dat	 uitlokken	 (Wiskundevaardigheid).	 Je	 hebt	 dan	 ook	 nog	 de	 toegepaste	 en	 de	
gerelateerde	constructen.	Dat	is	hetgeen	je	observeert	in	de	praktijk.	Het	testdomein	is	de	test	die	je	
hebt	ontwikkeld	voor	je	construct.	Bijvoorbeeld	een	depressievragenlijst	om	depressie	te	meten.	Er	
bestaan	verschillende.	Waar	kan	je	dan	naar	gaan	kijken?	Je	kan	kijken	naar	de	inhoud	van	de	items:	
In	welke	mate	is	de	inhoud	relevant	en	representatief	voor	de	inhoud	die	we	in	de	realiteit	zien?	Dat	
is	het	 inhoudsaspect	van	onze	validiteit.	We	kunnen	ook	gaan	kijken	naar	de	item	or	task	response	
consistencies:	Hoe	beantwoorden	mensen	nu	die	items?	Namelijk	je	verwacht	dat	iemand	die	meer	
depressief	 is,	 een	 hogere	 score	 zal	 behalen	 op	 een	 depressieschaal.	 Dat	 zijn	 dus	 de	
responsconsistenties,	 en	 je	 brengt	 de	 inhoud	 van	 je	 items	 in	 verband	 met	 de	 inhoud	 van	 je	
responsconsistenties.	 Als	 je	 een	 persoonlijkheidsvragenlijst	 afneemt,	 dan	 verwacht	 je	 dat	 de	
antwoorden	op	neuroticisme-items	meer	correleren	onderling	dan	dat	ze	correleren	met	antwoorden	
op	extraversie-items.	Verder	gaan	we	dan	testscores	berekenen.	We	gaan	proberen	die	testscores	te	
verklaren	 vanuit	 onderliggende	 processen:	 Constructrepresentatie.	 Bijvoorbeeld	 bij	 een	 analoge	
redeneertaak	kan	je	kijken	wat	de	verschillende	cognitieve	processen	zijn	die	men	moet	doorlopen	om	
items	op	te	lossen,	en	je	kan	dan	nagaan	of	dat	inderdaad	klopt.	Verder	hebben	we	ook	nog	structurele	
fideliteit:	Het	model	dat	we	gebruiken	om	van	geobserveerd	gedrag	te	gaan	naar	testscores,	bv.	een	
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cumulatief-kwantitatief	model,	moet	aansluiten	bij	hetgeen	we	in	de	realiteit	observeren.	Bijvoorbeeld	
de	diagnose	stellen	van	griep,	dat	is	een	klassenmodel:	Griep	of	geen	griep.	Dat	wil	zeggen	dat	we	in	
ons	instrument	ook	moeten	werken	met	een	klassenmodel.	Een	andere	pijl	wijst	op	trekvaliditeit.	We	
gaan	 kijken	 hoe	 mensen	 reageren	 op	 het	 instrument	 dat	 we	 hebben	 en	 of	 dat	 samenhangt	 met	
metingen	van	hetzelfde	construct	met	andere	instrumenten	en	of	dat	het	voldoende	te	onderscheiden	
is	 van	metingen	 van	 andere	 constructen	 (geen	 te	 grote	 overlap).	We	moeten	 ook	 kijken	 naar	 de	
nomologische	validiteit.	Dat	heeft	 te	maken	met	het	verband	tussen	de	testscores	en	gerelateerde	
constructen.	De	 criteriumgerelateerde	 validiteit	 (gaan	we	 later	nog	 zien)	 is	 de	 correlatie	 tussen	de	
testscore	en	toegepaste	criteria,	bijvoorbeeld	slaagkans	in	het	hoger	onderwijs.	Dan	hebben	we	nog	
de	nomothetische	span,	en	dat	is	alles	waarmee	de	test	kan	correleren:	Met	toegepaste	constructen,	
met	gerelateerde	constructen,	met	metingen	van	hetzelfde	construct	met	andere	instrumenten.	En	
heel	globaal	genomen	heb	je	nog	de	externe	component	van	validiteit,	wat	nagaat	wat	het	verband	is	
tussen	de	testcontext	en	het	niet-testdomein,	ander	gedrag	en	andere	constructen.		
	
	

7. Soorten	gegevens	en	data-analyses	
	
	
Wat	we	nu	gaan	bekijken,	zijn	de	methoden	die	we	kunnen	gebruiken	om	validiteit	aan	te	tonen.	Er	
zijn	niet	een	oneindig	aantal	methoden,	je	kan	die	methoden	samenvatten	in	vijf	grote	clusters.		
	
	

A. Beoordelings-	en	logische	analyses	
	

We	gaan	beroep	doen	op	beoordelingen	op	basis	van	duidelijke	omschrijvingen	van	wat	we	willen	
meten.	Analoog	met	het	 idee	van	 falsifiëring,	 is	het	belangrijk	dat	we	nadenken	of	er	alternatieve	
verklaringen	zijn	voor	onze	bevindingen:		

- Dat	 kunnen	 doen	 door	 bijvoorbeeld	 meer	 items	 te	 maken	 vanuit	 een	 alternatieve	
interpretatie.	 Sommigen	 zeggen	 bijvoorbeeld	 dat	 een	meting	 naar	 emotionele	 intelligentie	
eerder	een	extraversiemeting	is:	Hoe	snel/goed	stel	je	je	open	naar	anderen?	Je	zou	dan	meer	
van	die	extraversie-items	in	je	emotionele	intelligentietest	kunnen	opnemen	en	kijken	of	die	
op	een	andere	 factor	 laden,	of	dat	 ze	op	dezelfde	 factor	 laden	samen	met	alle	emotionele	
intelligentie-items.		

- Je	 kan	 ook	 het	 antwoordformaat	 aanpassen.	 Het	 zou	 bijvoorbeeld	 kunnen	 dat	 je	 in	 de	
antwoordmogelijkheden	 impliciet	 informatie	 geeft	 over	 wat	 het	 correcte	 item	 is.	 Het	 zou	
bijvoorbeeld	 kunnen	 dat	 bij	 meerkeuzevragen	 het	 correcte	 antwoord	 altijd	 langer	 is	
geformuleerd.	Eenmaal	men	dat	door	heeft,	moet	men	gewoon	kijken	naar	wat	het	langste	is.	
Wat	 je	 dan	 in	 de	plaats	 zou	 kunnen	doen,	 is	 gewoon	een	open	 vraag	 stellen	 in	 plaats	 van	
multiple	choice	en	da	topen	antwoord	gaan	beoordelen.		

- Je	kan	ook	de	procedure	aanpassen.		
- Op	voorhand	kan	je	nadenken	over	de	keuze	van	van	data-analyse	methode.		

Concreet	voorbeeld	hiervan:	Stel,	je	wilt	een	test	maken	om	leesbegrip	te	meten:	In	welke	mate	zijn	
mensen	staat	om	informatie	uit	een	tekst	te	halen	en	die	tekst	te	begrijpen?	Dan	vraag	je	je	af	wat	de	
mogelijke	alternatieve	aspecten	zijn	die	je	mogelijks	zou	kunnen	meten	met	die	test	die	je	eigenlijk	
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niet	 wil	 meten.	 Een	 mogelijke	 alternatieve	 verklaring	 is	 dat	 je	 niet	 leesbegrip	 meet,	 maar	
uitgebreidheid	van	de	woordenschat.	Als	je	een	tekst	zou	maken	met	heel	veel	moeilijke	woorden	in,	
en	mensen	zijn	in	staat	om	je	vragen	te	beantwoorden,	heb	je	misschien	niet	gemeten	in	welke	mate	
mensen	goed	 zijn	 in	 leesbegrip,	maar	gewoon	of	dat	mensen	die	moeilijke	woorden	verstaan.	Een	
andere	mogelijke	verklaring	 is	dat	 je	 in	plaats	van	 leesbegrip	geheugen	test:	 In	welke	mate	kunnen	
mensen	 informatie	 uit	 een	 tekst	 letterlijk	 opslaan	 en	 dan	 reproduceren.	 Ook	 dat	 is	 geen	 begrip.	
Tenslotte	 heb	 je	 misschien	 leessnelheid	 gemeten.	 Sommige	 mensen	 lezen	 sneller	 dan	 anderen.	
Bijvoorbeeld	mensen	met	dyslexie	gaan	trager	 lezen,	maar	dat	sluit	niet	uit	dat	zij	zeer	goed	zijn	 in	
leesbegrip,	als	ze	maar	voldoende	tijd	hebben	gekregen	om	die	tekst	te	lezen.	Als	dat	drie	mogelijke	
verklaringen	zijn	voor	wat	je	meet	met	een	test	voor	leesbegrip,	dan	kan	je	dat	op	voorhand	aanpakken	
door	 heel	 goed	 naar	 de	woordenschat	 te	 kijken	 terwijl	 je	 de	 test	maakt	 (Bijvoorbeeld	 door	 enkel	
frequente	woorden	 te	 gebruiken)	 en/of	 je	 gaat	 kijken	naar	de	 inhoud	van	de	vragen	 (Bijvoorbeeld	
vragen	gebruiken	waarbij	inzicht	nodig	is	en	niet	enkel	reproductie,	zodat	het	geen	kwestie	van	enkel	
geheugenwerk	kan	zijn)	en/of	 je	kan	de	tijdslimieten	aanpassen	(Je	kan	sommige	mensen	meer	tijd	
geven	om	die	teksten	te	lezen).		

Het	idee	is	dus	dat	je	moet	beginnen	met	goed	na	te	denken	over	wat	je	wil	meten	en	over	wat	mogelijk	
alternatieve	verklaringen	zijn	voor	de	resultaten	die	 je	bekomt.	Dat	kunnen	we	dan	opvangen	door	
daar	van	in	het	begin	daar	rekening	mee	te	houden.	

	

B. Correlatie-	en	covariantie-analyses	
	

Deze	 tweede	 cluster	 wordt	 heel	 vaak	 gebruikt.	 De	 dag	 van	 vandaag	 zijn	 er	 allerlei	 vormen	 van	
correlatie-	 en	 covariantieanalyses.	 Bijvoorbeeld	 de	 multitrek-multimehtode	 maxtrix:	 We	 meten	
verschillende	concepten	met	verschillende	methoden.	We	gaan	dan	na	of	er	zo	veel	mogelijk	overlap	
is	tussen	dezelfde	concepten	die	met	verschillende	methoden	zijn	gemeten	en	of	er	zo	weinig	mogelijk	
overlap	is	tussen	verschillende	concepten	die	met	dezelfde	methode	zijn	gemeten.		

Een	 andere	 methode	 die	 heel	 vaak	 wordt	 gebruikt,	 is	 factoranalyse.	 Bij	 heel	 veel	 testen	 zal	 je	
informatie	vinden	over	de	interne	factorstructuur	van	het	instrument.		

Er	zijn	twee	grote	benaderingen:	

- Exploratorische	 factoranalyse:	 Een	 voorbeeld:	 Er	 is	 een	 nieuwe	 test	 ontwikkeld	 om	
lichamelijke	klachten	te	meten.	In	de	tabel	staan	18	lichamelijke	klachten,	en	die	blijken	vijf	
onderliggende	klachtenfactoren	te	meten,	namelijk	last	aan	hoofd	of	schouders,	last	aan	de	
longen	 en	 de	 borstkas,	 last	 in	 de	 buik,	 warmte/koude	 problemen	 en	 algemene	
vermoeidheidsproblemen.	Wat	blijkt?	Als	je	mensen	die	18	items	geeft	en	je	vraagt	hen	hoe	
dikwijls	 ze	 in	 de	 laatste	 maand	 elk	 van	 die	 klachten	 hebben	 gehad,	 dan	 zie	 je	 dat	 die	
antwoorden	gecorreleerd	zijn	en	dat	je	die	correlaties	kan	voorstellen	met	die	vijf	factoren.	
Hoe	moet	je	die	factoren	interpreteren?	Een	factorlading	is	de	correlatie	tussen	een	item	en	
de	 onderliggende	 factor	 aan	 dat	 item.	 Bijvoorbeeld	 het	 eerste	 item,	 ernstige	 hoofdpijn,	
correleert	 .20	met	de	eerste	 factor	en	 is	 vrijwel	niet	gecorreleerd	met	de	andere	 factoren.	
Waarom	 is	 dit	 interessant?	 Wel,	 zo’n	 factoranalyse	 geeft	 onmiddellijk	 convergente	 en	
discriminante	validiteit.	 Je	krijgt	convergente	validiteit	want	alle	 items	die	eenzelfde	aspect	
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meten	 (Bijvoorbeeld	de	eerste	drie	 items	meten	alle	drie	problemen	met	het	hoofd	en	de	
schouders)	laden	alleen	op	die	ene	factor.	Je	hebt	discriminante	validiteit	want	ze	laden	(bijna)	
niet	op	de	andere	factoren.	Ze	zijn	dus	te	onderscheiden	van	de	andere	factoren.	Wat	is	dan	
het	 onderscheid	 tussen	 een	 exploratorische	 factoranalyse	 en	 een	 confirmatorische	
factoranalyse?	 Een	 exploratorische	 factoranalyse	 wil	 zeggen	 dat	 je	 gaat	 kijken	 naar	 de	
structuur	 die	 eruit	 komt,	 en	 je	 zal	 altijd	 een	 oplossen	 bekomen.	 Deze	 methode	 is	 ook	 al	
bekritiseerd	geweest.	Sommigen	zeggen	hierover	‘garabage	in,	garbage	out’:	Als	je	een	slecht	
instrument	hebt,	en	je	voert	daar	een	factoranalyse	op	uit,	ga	je	toch	nog	een	factorstructuur	
verkrijgen.	
	

	

- Confirmatorische	 factoranalyse:	 Als	 je	 al	 veel	 weet	 van	 een	 domein,	 kan	 je	 de	
confirmatorische	factoranalyse	gebruiken.	Dan	zeg	je	op	voorhand	welke	items	wel	construct	
meten	en	hoe	dat	moet	samenhangen.	Dus	op	basis	van	bovenstaande	tabel	heeft	men	via	
een	exploratorische	factoranalyse	de	vijf	factoren	kunnen	blootleggen.	Dat	heeft	men	gedaan	
bij	Vlaamse	studenten	en	volwassenen.	Men	wou	vervolgens	dan	het	model	dat	men	heeft	
blootgelegd	testen	bij	een	andere	steekproef,	namelijk	Turkse	volwassen.	Men	ging	dus	op	
voorhand	zeggen	dat	men	een	dergelijke	structuur	zou	moeten	blootleggen,	en	dan	heeft	men	
gekeken	of	dat	dat	ook	zo	was.	Je	gaat	dus	a	priori,	voor	dat	je	de	data-analyse	begint,	zeggen	
op	welke	factor	de	items	laden.	Dan	kan	je	ook	nagaan	of	dit	een	goed	model	is,	en	dit	blijk	
het	geval	te	zijn	bij	dit	model.	Dit	geobserveerde	model	bleek	de	correlaties	tussen	de	items	
goed	te	representeren.	

Factoranalyse	is	dus	een	van	de	belangrijkste	methoden	die	gebruikt	wordt	om	de	interne	structuur	te	
onderzoeken.	 Wat	 we	 ook	 nog	 kunnen	 gebruiken,	 is	 een	 regressieanalyse,	 een	 padanalyse	 en	
structurele	vergelijkingsmodellen.	Daarmee	gaan	we	vooral	de	causale	structuur	na.		

Onderstaande	figuur	is	hier	een	voorbeeld	van.	Er	werd	gekeken	naar	lichamelijke	klachten	bij	mensen	
specifiek	in	het	kader	van	emotionele	ervaringen.	Dat	werd	onderzocht	bij	Belgen,	bij	Turken	en	bij	
Turkse	migranten	in	België.	Er	was	een	hypothese,	de	somatiseringshypothese,	die	stelde	dat	in	niet-
Westerse	 culturen	 men	 veel	 meer	 somatische	 klachten	 zou	 rapporteren	 en	 dat	 men	 in	 westerse	
culturen	 veel	 meer	 gaat	 psychologiseren	 (de	 ervaring	 proberen	 een	 psychologische	 betekenis	 te	
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geven).	Men	vroeg	mensen	om	de	laatst	emotionele	ervaring	die	ze	hadden	te	vertellen.	Men	vroeg	
ook	welke	lichamelijke	gewaarwordingen	men	had	in	die	situatie	en	welke	gevoelens	men	dan	ervoer.	
De	 somatiseringshypothese	 stelde	 dus	 dat	 Turken	 en	 Turkse	migranten	meer	 somatische	 klachten	
zouden	hebben,	en	dat	bleek	grotendeels	ook	zo	te	zijn.	Maar	men	vond	niet	dat	zij	minder	gevoelens	
gingen	rapporteren,	integendeel,	men	vond	dat	zij	meer	angst,	droefheid	en	zelfbewuste	emoties	zoals	
schaamte	 en	 schuld	 rapporteerden.	 Als	 we	 daarvoor	 controleerden,	 dan	 viel	 heel	 veel	 van	 de	
verschillen	 tussen	 Belgen	 en	 Turken	 weg.	 Het	 is	 dus	 niet	 omdat	 niet-westerse	 culturen	 meer	
somatiseren	dat	 zij	meer	 somatische	klachten	hebben,	maar	wel	omdat	 zij	meer	een	bepaald	 type	
emotie	 hebben	 waardoor	 ze	 meer	 somatische	 klachten	 hebben.	 Belgen	 die	 meer	 verdriet,	 angst,	
schuld	en	en	schaamte	rapporteren,	rapporteren	ook	meer	lichamelijke	gewaarwordingen.	Dat	werd	
dan	verklaard	vanuit	een	emotiemodel:	Bepaalde	emoties	brengen	bepaalde	lichamelijke	reacties	te	
weeg.		

Hier	gebruik	je	een	padmodel.	Afhankelijk	van	de	cultuur	ga	je	andere	gevoelens	hebben	en	die	andere	
gevoelens	gaan	leiden	tot	andere	lichamelijke	gewaarwordingen.		

	

C. Analyses	van	het	proces	
	

Via	 constructrepresentatie	 gaat	 men	 de	 processen	 proberen	 te	 identificeren	 die	 leiden	 tot	 het	
testgedrag.	Dat	zijn	procesanalyses,	en	er	zijn	heel	veel	vormen	hiervan.		

- Protocolanalyses:	Je	gaat	gewoon	mensen	vragen	om	hardop	te	denken;	Wat	denk	je	als	je	
die	vraag	leest?	Hoe	ga	je	daar	mee	om?	Waar	associeer	je	dat	mee	en	hoe	kom	je	uiteindelijk	
tot	 de	 oplossing?	 Zo	 zie	 je	welke	 strategieën	mensen	 gebruiken	 en	welke	 betekenissen	 ze	
verlenen.	
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- Computermodellering:	Je	gaat	het	verwachte	proces	via	een	computerprogramma	simuleren.	
Men	 manipuleert	 dan	 zaken	 in	 het	 programma	 en	 men	 gaat	 dan	 op	 theoretische	 basis	
systematisch	nagaan	hoe	dat	verloopt.	Je	kijkt	dan	op	welke	manier	je	correcte	antwoorden	
bekomt.	Dat	bleek	goed	overeen	te	komen	met	real	life.		

- Chronometrische	 analyses:	 Je	 gaan	 snelheid	 meten.	 Hoe	 snel	 doen	 mensen	 eenvoudige	
cognitieve	taken?		

- Cognitieve	correlaten:	Je	gaat	mensen	nemen	die	hoog	scoren	op	bv.	een	cognitieve	test	en	
mensen	die	laag	scoren,	en	dan	ga	je	kijken	waarin	die	twee	groepen	verschillen,	welke	twee	
cognitieve	processen	liggen	aan	de	basis	van	die	verschillen?		

- Analyse	van	de	redenen:	Dit	sluit	wat	aan	bij	protocolanalyses.	Je	vraagt	mensen	expliciet	om	
de	redenen	waarom	ze	voor	bepaalde	antwoorden	gekozen	hebben.	Dit	gaat	nog	iets	verder	
dan	gewoon	vertellen	wat	je	denkt	terwijl	je	bezig	bent,	zoals	bij	protocolanalyses.	Je	vraagt	
mensen	om	zich	te	verantwoorden.		

- Analyse	van	de	oogbewegingen:	Bijvoorbeeld	mensen	moeten	beoordelen	of	een	figuur	een	
correcte	 rotatie	 is	 van	 een	 gegeven	 figuur.	 Sommige	mensen	 die	 heel	 visueel	 vaardig	 zijn	
kunnen	die	 gegeven	 figuur	 voor	 het	 oog	op	 zijn	 geheel	 roteren	 en	 kijken	of	 dat	 het	 klopt.	
Andere	mensen	moeten	de	figuur	onderverdelen	in	verschillende	vlakken	en	dan	die	vlakken	
weer	 samen	 zetten.	 Men	 heeft	 ontdekt	 dat	 deze	 twee	 groepen	 van	 mensen	 andere	
oogbewegingen	maken	bij	het	oplossen	van	dergelijke	oefeningen.		

- Analyse	van	de	systematische	fouten:	Je	gaat	kijken	naar	welke	fouten	mensen	maken.	Zijn	
dat	de	fouten	die	je	verwacht	of	die	je	niet	verwacht?	

- Analyse	van	de	strategieën	en	stijlen	van	taakprestatie:	Op	welke	manier	gaan	mensen	zo’n	
taak	oplossen.	Dikwijls	zijn	er	verschillen	tussen	beginnelingen	en	mensen	die	meer	ervaren	
zijn.	Er	zijn	ook	verschillen	tussen	 jongeren	en	ouderen.	Naarmate	kinderen	ouder	worden,	
worden	ze	cognitief	vaardiger	en	kunnen	ze	taakjes	van	analoog	redeneren	sneller	uitvoeren.	
Kinderen	 die	 ouder	 zijn	 gaan	 relatief	 gezien	meer	 tijd	 investeren	 in	 incoderen:	 Eerst	 goed	
kijken	naar	de	kenmerken	van	de	figuren.	Want	als	je	eerst	alles	goed	hebt	bekeken,	kan	al	de	
rest	vlotter	verlopen.	

- Mathematische/psychometrische	 modellering:	 Bijvoorbeeld	 bij	 die	 rotatietaak	 kan	 je	 ten	
eerste	gaan	kijken	hoe	complex	de	figuur	is.	Ja	kan	verwachten	dat	naarmate	dat	zo’n	figuur	
complexer	 is,	dat	de	taak	moeilijker	zal	zijn.	Maar	er	 is	nog	een	element	dat	een	rol	speelt,	
namelijk	de	grootte	van	de	rotatie.	Hoe	meer	graden	de	figuur	geroteerd	is,	hoe	moeilijker.	
Dat	kan	je	psychometrisch	gaan	modelleren.	Je	kan	voor	elk	item	een	score	bepalen	voor	hoe	
complex	de	figuur	is	en	hoe	sterk	de	figuur	geroteerd	is.	Die	twee	factoren	samen	moeten	dan	
voorspellen	hoe	moeilijk	het	item	is.	Ten	tweede	kan	je	ook	met	subtaken	werken.	Een	taak	
die	 vaak	 gebruikt	 wordt	 bij	 intelligentie-	 en	 creativiteitsonderzoek,	 is	 een	 divergente	
productietaak.	 Je	 vraagt	 bijvoorbeeld	 aan	mensen	wat	 je	 allemaal	 in	 je	 jaszak	 kan	 steken.	
Sommige	mensen	 zijn	 daar	 heel	 goed	 in,	 ze	 kunnen	divergent	 denken	en	 zeer	 veel	 dingen	
bedenken	die	in	een	jaszak	passen,	anderen	zijn	daar	minder	goed	in.	Je	zou	kunnen	zeggen	
dat	vanuit	de	cognitieve	psychologie	dat	het	oplossen	van	zo’n	test	bestaat	uit	twee	subtaken.	
Je	 moet	 namelijk	 allerlei	 mogelijke	 zaken	 genereren	 en	 dan	 moet	 je	 elk	 van	 die	 zaken	
beoordelen,	of	dat	het	een	goed	antwoord	 is.	 In	een	studie	hebben	ze	eerst	mensen	 laten	
genereren,	 ze	moesten	 zo	 veel	mogelijk	 opnoemen	 zonder	 te	beoordelen	of	 het	 een	 goed	
antwoord	was.	In	een	volgende	fase	hebben	ze	die	mensen	lange	lijsten	gegeven	met	items	
waarvan	ze	gewoon	moesten	beoordelen	of	het	in	een	jaszak	past.	Men	heeft	dan	gekeken	of	
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die	twee	subtaken	goed	voorspellen	hoe	goed	mensen	het	doen	op	de	volledige	oefening.	Je	
hebt	dus	de	totaaltaak	gedecomposeerd	in	twee	subtaken.	Zo	krijgt	men	meer	zicht	op	hoe	
mensen	dit	soort	cognitieve	taken	oplossen.		

	

D. Analyses	van	groepsverschillen	en	veranderingen	doorheen	de	tijd	
	

Dan	hebben	we	nog	analyses	van	groepsverschillen	en	veranderingen	doorheen	de	tijd.		

- We	kunnen	een	longitudinale	analyse	doen.	Bijvoorbeeld	intelligentie	moet	erop	vooruitgaan	
als	 een	 kind	 ouder	wordt.	We	 kunnen	 dus	 nagaan	 en	 vaststellen	 dat	 kinderen	 beter	 gaan	
presteren	 op	 een	 intelligentietest	 naarmate	 ze	 ouder	worden.	 Persoonlijkheid	 is	 dan	weer	
redelijk	stabiel,	dat	verandert	veel	minder	doorheen	de	tijd.		

- We	kunnen	ook	gaan	kijken	naar	verschillen	tussen	vooraf	gekende	groepen.	Stel	dat	je	een	
psychopathievragenlijst	maakt,	dan	kan	je	verwachten	dat	de	score	op	zo’n	lijst	bij	een	groep	
studenten	lager	is	dan	de	score	bij	een	groep	mensen	in	de	gevangenis.	Niet	dat	iedereen	die	
in	de	gevangenis	terecht	komt	psychopaat	is,	maar	de	kans	is	daar	wel	beduidend	hoger.	Je	
gaat	dus	vooraf	bepalen	bij	welke	groepen	je	hogere	scores	verwacht,	en	dan	ga	je	na	of	dit	
ook	klopt.		

- Je	kan	ook	kijken	naar	verschillen	tussen	experts	en	beginnelingen.	Experts	pakken	taken	niet	
sneller	aan,	maar	ook	op	een	betere	manier.	

- Je	kan	ook	kijken	naar	test-hertest	betrouwbaarheid.	Dat	kan	iets	zeggen	over	de	validiteit,	
hoe	vreemd	dat	ook	klinkt.	Meestal	gebruiken	we	dit	om	de	betrouwbaarheid	van	een	test	te	
meten.	Je	neemt	een	test	af,	en	een	tijdje	later	neem	je	de	test	opnieuw	af	en	dan	kijk	je	naar	
de	correlatie.	Maar	het	hangt	ervan	af	wat	we	willen	meten	voor	het	 interpreteren	van	de	
resultaten.	Stel	dat	we	een	persoonlijkheidstrek	meten,	zoals	neuroticisme.	Dat	is	theoretisch	
gezien	een	stabiel	kenmerk	van	een	persoon.	Je	meet	dat	vandaag,	en	je	meet	dat	binnen	8	
weken,	dan	verwacht	je	dat	die	correlatie	hoog	is,	anders	ben	je	geen	stabiel	kenmerk	van	een	
persoon	aan	het	meten.	Stel	nu	eens	dat	je	momentane	kwaadheid	zou	willen	meten.	Je	meet	
dat	nu,	en	 je	meet	dat	binnen	8	weken	opnieuw	met	hetzelfde	 instrument.	Stel	dat	 je	echt	
momentane	kwaadheid	aan	het	meten	bent,	een	emotie,	dan	mag	die	correlatie	niet	hoog	zijn.	
Dat	is	een	begrip	dat	fluctueert.		

- We	kunnen	ook	kijken	naar	veranderingen	in	scoreniveau	en	scorevariabiliteit.	We	kunnen	
ook	 kijken	 naar	 veranderingen	 in	 de	 dimensionale	 structuur.	 Dat	 kan	 samengaan	 met	
verschillen	 tussen	groepen.	Als	we	een	depressieschaal	 afnemen	 in	een	normale	populatie	
tendeert	unidimensioneel	te	zijn.	Verschillende	aspecten	van	depressie,	cognitief,	affectief	en	
lichamelijk,	blijken	unifactoriaal	 te	zijn.	Als	men	het	ene	meer	heeft,	heeft	men	het	andere	
meer.	De	meesten	hebben	die	klachten	weinig.	Als	 je	gaat	kijken	binnen	een	populatie	van	
depressieve	 mensen,	 tendeert	 dat	 trifactorieel	 te	 zijn.	 Bij	 de	 ene	 mensen	 zijn	 er	 meer	
lichamelijke	klachten,	bij	anderen	meer	cognitieve	klachten,	bij	nog	anderen	meer	affectieve	
klachten.	Ze	scoren	overal	wel	verhoogd	op,	maar	er	is	variabliteit.	
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E. Gevoeligheid	van	scores	voor	experimentele	behandelingen	en	manipulatie	van	condities	
	

Stel	dat	 je	een	nieuwe	depressiemaat	ontwikkelt,	en	 je	weet	dat	 je	een	goede	therapie	hebt	tegen	
depressie,	en	je	neemt	de	test	af	voor	de	therapie	en	na	de	therapie,	dan	moet	je	verwachten	dat	als	
je	depressie	 aan	het	meten	bent,	 die	 test	 gemiddeld	 genomen	gevoelig	 is	 voor	die	 therapeutische	
interventie.	Dat	is	dus	gevoeligheid	voor	interventies.	
	
Wat	je	ook	kan	doen,	is	nagaan	indien	je	kenmerken	van	je	test	manipuleert,	of	dat	dat	een	effect	heeft	
op	hoe	mensen	die	test	beantwoorden.	Dat	geeft	een	meer	of	minder	vertekend	effect.	We	hebben	
daar	evidentie	voor	met	de	 instemmingstendens.	Wat	blijkt?	Als	men	een	vragenlijst	moet	 invullen	
onder	 tijdsdruk,	 dan	 ga	 je	 meer	 instemmingstendens	 krijgen,	 of	 tenminste	 meer	 interindividuele	
verschillen.	Mensen	gaan	dan	meer	terugvallen	op	hun	habituele	manier	van	invullen.		
	
	

8. Veralgemening	van	constructbetekenis	
	
In	 welke	 mate	 kan	 je	 een	 score-interpretatie	 waar	 je	 validiteitsevidentie	 voor	 gevonden	 hebt,	
generaliseren	naar	andere	populaties,	contexten,	tijdstippen	en	taken?		

- Populatiegeneraliseerbaarheid:	Als	 je	een	test	gemaakt	hebt	voor	een	bepaalde	populatie,	
kan	 je	 die	 afnemen	 bij	 een	 andere	 populatie	 en	 de	 scores	 dan	 op	 dezelfde	 manier	
interpreteren?	Stel	dat	je	een	test	gemaakt	hebt	voor	Vlaamse	kinderen,	in	welke	mate	kan	je	
dat	 dan	 ook	 gebruiken	 bij	 allochtone	 kinderen?	 (Cf.	 Voorbeeld	 van	 de	 aandachtstest	 bij	
Australische	kinderen	versus	Belgische	kinderen:	Australische	kinderen	focussen	op	snelheid	
en	Vlaamse	kinderen	op	correctheid)	Deze	generaliseerbaarheid	moet	je	aantonen,	je	mag	er	
niet	van	uit	gaan	dat	het	zo	is.	

- Ecologische	generaliseerbaarheid:	Kan	je	een	test	gaan	afnemen	in	verschillende	ecologische	
contexten?	 Je	 kan	 bijvoorbeeld	 een	 waardenvragenlijst	 afnemen	 in	 een	 anonieme	
onderzoekscontext	 of	 in	 een	 selectiecontext.	Het	 is	 duidelijk	 dat	 de	 resultaten	 in	 die	 twee	
contexten	niet	op	dezelfde	manier	geïnterpreteerd	kunnen	worden	want	in	de	selectiecontext	
gaan	mensen	veel	meer	waarden	onderschrijven	waarvan	ze	denken	dat	die	belangrijk	 zijn	
voor	de	werkgever.	In	de	anonieme	context	gaan	mensen	veel	eerlijker	zijn	over	wat	ze	echt	
belangrijk	vinden	in	het	leven.	Wat	ook	kan	gebeuren,	is	dat	standaardisering	zelf	binnen	een	
bepaalde	context	of	populatie	een	negatief	effect	kan	hebben.	Stel	dat	je	een	intelligentietest	
afneemt	en	je	gebruikt	dezelfde	testleider	voor	Vlaamse	en	allochtone	kinderen.	Dat	is	perfect	
gestandaardiseerd,	maar	het	feit	dat	de	testleider	een	andere	etnische	achtergrond	heeft	dan	
één	 van	 de	 twee	 groepen	 kinderen	 kan	 op	 zichzelf	 een	 negatieve	 dynamiek	 met	 zich	
meebrengen.	Dat	heet	 stereotypedreiging.	Wanneer	mensen	 in	een	 testsituatie	het	 gevoel	
hebben	dat	hun	identiteit	in	het	geding	komt,	dan	gaan	ze	slechter	presteren.	Dus	als	we	kijken	
naar	 die	 generaliseerbaarheid,	 moeten	 we	 kijken	 naar	 alle	 aspecten	 van	 hoe	 we	 die	 test	
afnemen.	

- Temporele	 generaliseerbaarheid:	 In	 welke	 mate	 kunnen	 we	 een	 test	 op	 verschillende	
tijdstippen	 of	 over	 perioden	 heen	 afnemen	 waarbij	 hij	 toch	 dezelfde	 betekenis	 blijft	
behouden?	Kan	je	bijvoorbeeld	dezelfde	test	afnemen	in	de	kindertijd,	in	de	adolescentie	en	
in	 de	 volwassenheid	 en	 op	 dezelfde	 manier	 interpreteren?	 Kan	 je	 bijvoorbeeld	 een	
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intelligentietest	voor	volwassenen	afnemen	bij	20-jarigen	en	dan	30	jaar	later	nog	eens	wanner	
die	mensen	50	zijn?	We	weten	dat	er	daar	problemen	bij	komen	te	kijken	omdat	bepaalde	
items	 gaan	 verschuiven	 in	 betekenis.	 De	 woordenschat	 kan	 in	 die	 tijd	 veranderd	 zijn.	 Zo	
verwees	vroeger	‘gay’	in	de	eerste	plaats	naar	‘vrolijk	en	opgewekt’,	terwijl	dit	nu	in	de	eerste	
plaats	verwijst	naar	een	seksuele	geaardheid.	Als	de	betekenis	van	items	verschoven	is,	dan	
kan	je	dat	niet	over	verschillende	tijdstippen	heen	gaan	gebruiken.		

- Taakgeneraliseerbaarheid:	In	welke	mate	kan	je	wat	je	observeert	in	een	testsituatie	voor	een	
bepaalde	taak	gaan	generaliseren	naar	andere	taken?	Dat	 is	bijvoorbeeld	relevant	wanneer	
we	in	een	selectiecontext	zitten	en	we	werken	met	assessmentcenteroefeningen	waarbij	 je	
mensen	in	de	selectiecontext	een	heel	concrete	situatie	aanbiedt	die	typisch	is	voor	het	werk.	
De	resultaten	hierop	worden	dan	gebruikt	als	predictor	voor	hoe	de	mensen	echt	 in	de	job	
zouden	functioneren.	Maar	we	moeten	daar	voorzichtig	mee	zijn,	we	moeten	onderzoeken	of	
het	 inderdaad	generaliseerbaar	 is	naar	de	echte	werkvloer,	want	misschien	spelen	er	 in	de	
testcontext	 factoren	mee	die	deze	generaliseerbaarheid	beperken,	zoals	 test	anxiety.	Maar	
opnieuw,	het	 is	niet	 sowieso	een	probleem	en	het	 is	niet	 sowieso	 in	orde,	we	moeten	het	
onderzoeken.			

De	vraag	naar	generaliseerbaarheid	is	natuurlijk	een	heel	belangrijke	vraag,	maar	het	is	een	vraag	die	
te	onderscheiden	is	van	validiteit.	Het	kan	bijvoorbeeld	zijn	dat	we	een	intelligentietest	ontwikkelen	
voor	Vlaamse	kinderen	en	dat	die	test	voor	die	doelgroep	perfect	in	orde	is	en	dat	je	de	scores	op	een	
valide	manier	kan	interpreteren,	maar	dat	diezelfde	test	niet	in	orde	is	bij	allochtone	kinderen.	Een	
test	wordt	in	eerste	instantie	ontwikkeld	voor	een	bepaalde	doelgroep	en	in	een	bepaalde	context,	en	
daarvoor	ga	 je	eerst	validiteit	onderzoeken.	Pas	daarna	kan	 je	 je	de	vraag	stellen	of	 je	die	 test	kan	
generaliseren	naar	andere	contexten,	doelgroepen,	tijdstippen	of	taken.	Dat	zijn	twee	aparte	vragen.	
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Consequentie	als	basis	voor	testinterpretatie:	Waardenimplicaties	
	

Wanneer	we	psychologische	testen	gaan	interpreteren,	dan	zijn	daar	inherent	waardenimplicaties	aan	
verbonden.	 Uitspraken	 doen	 over	 menselijk	 gedrag	 is	 nooit	 neutraal.	 Als	 we	 zeggen	 dat	 iemand	
hoogbegaafd	of	zwakbegaafd	is,	heeft	dat	een	affectieve	connotatie.	Als	we	zeggen	dat	iemand	hoog	
scoort	op	neuroticisme,	dan	hebben	daar	bepaalde	gevoelens	en	ideeën	bij.		

	
1. Waarden	eigen	aan	validiteit	

	
Waarden	zijn	in	dat	opzicht	eigen	aan	de	validiteit.	Binnen	de	wetenschap	hebben	we	de	doelstelling	
om	zo	objectief	mogelijk	 fenomenen	vast	te	stellen.	Dat	moeten	we	zeker	nastreven,	maar	aan	die	
vaststellingen	zitten	toch	zeker	waardenimplicaties	vast.	Wat	we	moeten	doen,	 is	erkennen	dat	die	
connotatie	daar	is	en	die	expliciet	onderzoeken	en	aan	de	orde	stellen.	
	
Als	we	dat	 etymologisch	bekijken,	 dan	 zien	we	 zelfs	 dat	 het	 begrip	 ‘waarde’,	 ‘value’,	 teruggaat	op	
dezelfde	Latijnse	stam	‘valere’	waarvan	ook	 ‘validiteit’	afgeleid	 is.	Valere	betekent	 ‘sterk	zijn’,	en	 is	
gelinkt	 aan	 het	 Franse	 ‘valoir’,	 wat	 betekent	 ‘waard	 zijn’.	 Je	 hebt	 dus	 eigenlijk	 twee	 soorten	 van	
waarde.	 Je	hebt	de	 intrinsieke	wetenschappelijke	waarde	van	de	 testafname	en	 interpretatie	en	 je	
hebt	de	bijkomende	affectiefe/morele/maatschappelijke	waarde.	
	
Waarden	kunnen	zowel	problematisch	zijn	als	intrinsiek	relevant	voor	wat	we	doen:	

- In	de	tekst	van	Messick	staat	beschreven	wanneer	waarden	problematisch	worden,	namelijk	
bij	waardenvertekening	(bias):	“Instrusion	of	ordinarily	tacit	extrascientific	motives	or	beliefs	
into	 the	 fulfillment	 of	 scientific	 purposes”.	Waarden	worden	problematisch	wanneer	 je	 op	
voorhand	een	aantal	a	priori-ideeën	hebt	die	een	negatieve	impact	hebben,	die	eigenlijk	op	
voorhand	bepalen	wat	je	wel	en	niet	zal	bekijken.	Je	a	priori	overtuiging	zal	ertoe	leiden	dat	je	
op	een	ongenuanceerde	manier	 zal	 kijken	naar	 resultaten.	Bijvoorbeeld	er	 zijn	mensen	die	
ervan	 overtuigd	 zijn	 dat	 er	 niet	 zoiets	 bestaat	 als	 een	 algemene	 intelligentiefactor,	 en	 als	
gevolg	van	die	ideologische	stellinginname,	ontkennen	sommigen	hiervan	100	jaar	onderzoek	
waarbij	men	zwart	op	wit	bewijs	gevonden	heeft	voor	een	onderliggende	intelligentiefactor.	

+	 Waarden	kunnen	ook	 intrinsiek	 relevant	 zijn,	bijvoorbeeld	 in	het	kader	van	beroepsethiek.	
Wanneer	 wij	 als	 psychologen	 betrokken	 zijn	 in	 een	 selectieprocedure,	 dan	 vinden	 we	 het	
belangrijk	dat	alle	sollicitanten	dezelfde	kans	krijgen	om	zichzelf	te	bewijzen	en	dezelfde	kans	
verdienen	om	een	bepaalde	job	te	krijgen,	ongeacht	welstellendheid	of	etnische	achtergrond.	
Dat	is	ook	een	vorm	van	waarden,	en	die	zijn	wel	positief	want	die	dragen	bij	tot	goed	werk	als	
psycholoog	of	diagnosticus.		

	
Kaplan	heeft	gesproken	over	wanneer	waarden	positief	of	negatief	zijn,	en	hij	stelde	‘values	make	
for	bias,	not	when	they	dedicate	problems,	but	when	they	prejudge	solutions’.	Wanneer	we	waarde	
vooropstellen	om	te	wijzen	op	mogelijke	problemen	die	we	moeten	onderzoeken,	dan	is	het	geen	bias.	
Bijvoorbeeld	er	is	een	hele	discussie	rond	de	vergelijkbaarheid	van	intelligentietesten	bij	verschillende	
etnische	 groepen.	 Als	 we	 een	 intelligentietest	 ontworpen	 voor	 Westerlingen	 gaan	 toepassen	 op	
mensen	met	een	andere	culturele	achtergrond,	dan	heeft	dat	belangrijke	maatschappelijke	gevolgen,	
bv.	achterstelling	in	een	selectiecontext.	Deze	discussie	is	terk	waardegebonden,	en	dat	is	maar	best	
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ook,	 want	 het	 wijst	 op	mogelijke	 problemen.	Maar	 soms	 kunnen	waarden	 een	 probleem	 vormen	
wanneer	 ze	 vooroordelen	 inhouden	 over	 oplossingen.	 Bijvoorbeeld	 bij	 de	 discussie	 van	
intelligentietesten	bij	verschille	entoculturele	groepen:	Sommigen	trokken	dan	zeer	snel	een	conclusie	
en	 zeiden	 dat	 intelligentietesten	 gewoon	 over	 het	 algmeen	waardeloos	waren	 omdat	 ze	 cultureel	
vertekend	zijn.	Het	onderliggende	idee	van	deze	stelling	is	dat	intelligentie	gemiddeld	genomen	voor	
iedereen	en	in	alle	groepen	hetzelfde	moet	zijn.		Maar	het	is	helemaal	niet	goed	om	zoiets	zomaar	te	
veronderstellen.	Als	je	hier	tegenover	de	stelling	inneemt	dat	intelligentie	deels	het	resultaat	is	van	de	
omgeving	en	van	de	cognitieve	uitdagingen	die	je	had	als	kind,	dan	zou	je	moeten	verwachten	dat	er	
groepen	zijn	die	hun	cognitieve	vaardigheden	minder	ontwikkeld	hebben	en	dat	er	dus	gemiddelde	
verschillen	zijn.	Dat	is	een	wetenschappelijke	vraag	die	onderzocht	moet	worden:	Zijn	er	verschillen	of	
niet?	Maar	het	is	problematisch	wanneer	je	op	basis	van	een	bepaalde	waardeorieëntatie	er	zomaar	
van	uitgaat	dat	er	een	bepaalde	realiteit	is.	Het	is	niet	goed	dat	je	er	zomaar	vanuit	gaat	dat	er	geen	
verschillen	zijn.	
	
Wat	 we	 dus	 moeten	 doen,	 is	 de	 waardenimplicaties	 van	 onze	 interpretaties	 aan	 de	 orde	 stellen,	
expliciet	formuleren	en	onderzoeken.		
	

2. Bronnen	van	waardenimplicaties	bij	metingen	en	constructen	
	

Op	welk	niveau	zitten	nu	die	waardenimplicaties?		

- Dat	zit	al	op	een	heel	oppervlakkig	niveau,	namelijk	op	het	niveau	van	de	naamgeving.	Hoe	
gaan	we	scores	op	psychologische	tests	benomen?	Stel	dat	je	een	test	hebt	waarbij	je	nagaat	
hoe	gemakkelijk	mensen	kunnen	switchen	tussen	het	ene	cognitieve	proces	en	het	andere.	Je	
zou	de	resultaten	op	zo’n	test	kunnen	benoemen	‘flexibiliteit	versus	rigiditeit’.	Flexibiliteit	is	
dan	 gemakkelijk	 switchen	 tussen	 cognitieve	 processen,	 rigiditeit	 is	 dan	 blijven	 steken	 bij	
hetzelfde	 cognitieve	 proces.	 Die	 beschrijving	 is	 vrij	 neutraal,	 maar	 de	 naamgeving	 niet.	
Flexibiliteit	heeft	een	veel	positievere	connotatie	dan	rigiditeit.	Je	duidt	aan	wat	goed	is	en	niet	
goed	met	de	benaming,	je	wijst	op	het	hebben	van	een	vaardigheid	of	het	niet	hebben	van	een	
vaardigheid.	Maar	 je	zou	die	twee	ook	‘verwarring	versus	consistentie’	kunnen	noemen,	en	
dan	draaien	de	connotaties	om.	Verwarring,	of	switchen	tussen	cognitieve	processen,	is	dan	
slechter	dan	consistentie.	We	zien	hier	dus	twee	benamingen	om	naar	hetzelfde	te	verwijzen.	
Kunnen	 we	 dan	 alle	 twee	 die	 benamingen	 gebruiken?	 Neen.	 We	 moeten	 kijken	 naar	 de	
implicaties	 van	 die	 naamgevingen.	 Als	 we	 bijvoorbeeld	 kiezen	 voor	 ‘flexibiliteit	 versus	
rigiditeit’,	dan	moeten	we	kunnen	aantonen	dat	mensen	met	grote	flexibiliteit	beter	complexe	
problemen	 kunnen	 oplossen,	 dat	 die	 hogere	 scores	 halen	 in	 een	 opleiding,	 meer	 succes	
hebben	in	hun	job,	etc.	Omdat	rigiditeit	negatief	is,	moeten	we	kunnen	aantonen	dat	mensen	
die	 hier	 hoog	 op	 scoren	 aanpassingsproblemen	 hebben.	 We	 moeten	 dus	 kijken	 of	 de	
implicaties/connotaties	 van	 onze	 naamgeving	 effectief	 kunnen	 hardgemaakt	 worden.	
Gelijkaardige	voorbeelden	zijn	bijvoorbeeld	de	benamingen	op	een	persoonlijkheidsvragenlijst	
‘geïnhibeerd	versus	impulsief’	of	‘zelfcontrole	versus	expressiviteit’.	Bij	het	eerste	ga	je	ervan	
uit	dat	een	score	 in	het	midden	het	best	 is,	want	als	 je	aan	de	extreme	zit	ben	 je	ofwel	 te	
geïnhibeerd	ofwel	te	impulsief.	Bij	het	tweede	is	het	allemaal	positief,	en	stel	 je	dat	de	ene	
gewoon	meer	aan	de	ene	kant	zit	en	de	andere	aan	de	andere	kant.	Nog	een	voorbeeld:	 in	
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stressonderzoek	wordt	er	soms	gesproken	over	‘stress’,	en	soms	ook	over	‘uitdaging’.	Stress	is	
negatief	en	uitdaging	heeft	een	positieve	connotatie.	Stress	wijst	op	uitputting	en	dergelijke,	
terwijl	 uitdaging	 wijst	 op	 een	 trigger	 op	 te	 groeien	 en	 te	 ontwikkelen.	 De	 psychologische	
gevolgen	zijn	anders,	maar	de	basis	is	hetzelfde.	Om	te	kiezen	tussen	een	van	die	twee,	dan	
moet	 je	 kijken	welke	 test	 je	hebt	ontwikkeld	en	wat	de	 implicaties	 zijn	ervan.	Wat	we	dus	
kunnen	besluiten,	is	ten	eerste	dat	we	heel	zorgvuldig	moeten	nadenken	over	hoe	we	onze	
metingen	 gaan	benoemen.	We	moeten	 ervoor	 zorgen	dat	 de	naam	die	we	 geven	 aan	 een	
meting	 overeenkomt	 met	 de	 evaluatieve	 connotatie	 die	 aan	 die	 meting	 vasthangt.	
Bijvoorbeeld	als	we	na	ene	psychopathie	meting	vaststellen	dat	iemand	‘psychopaat’	is,	dan	
heeft	 dat	 een	 zeer	 negatieve	 connotatie,	 en	 dan	moeten	we	ook	 kunnen	 aantonen	dat	 zo	
iemand	een	gevaar	is	voor	zijn/haar	omgeving.	Als	we	dat	niet	kunnen	aantonen,	dan	is	dat	
een	 zeer	 groot	 probleem,	 want	 als	 we	 iemand	 een	 label	 opplakken	 met	 een	 negatieve	
connotatie	 zonder	 dat	 het	 gerechtvaardigd	 is,	 dan	 kan	 die	 persoon	 negatieve	 gevolgen	
ondervinden	 zonder	 dat	 het	 echt	 klopt.	 Ten	 tweede	moeten	 we	 eventuele	 conflicterende	
waardenimplicaties	 uitklaren.	 Als	 we	 voor	 hetzelfde	 construct	 benamingen	 hebben	 met	
conflicterende	 connotaties,	 dan	moeten	we	 kijken	wat	bevestigd	wordt	 in	de	 realiteit.	 Ten	
derde,	 als	 we	 constructen	 namen	 geven,	 dan	 gaan	 we	 dat	 niet	 alleen	 doen	 op	 basis	 van	
onderzoek,	 maar	 ook	 op	 basis	 van	 wat	 we	 verwachten	 in	 de	 toekomst.	 Bijvoorbeeld	 het	
construct	 ‘emotionele	 intelligentie’	werd	 20	 jaar	 geleden	 geïntroduceerd.	 Toen	bestond	 er	
daar	 nog	 zeer	 weinig	 onderzoek	 naar,	 maar	 het	 begrip	 ‘emotionele	 intelligentie’	 op	 zich	
veronderstelde	 toen	 al	 een	 aantal	 consequenties,	 zonder	dat	 het	 toen	 al	 aangetoond	was,	
namelijk	 dat	mensen	 die	 hierop	 hoog	 scoren	 gemakkelijker	 emotionele	 informatie	 kunnen	
identificeren	en	makkelijker	kunnen	omgaan	met	emotioneel	geladen	situaties.		

- Waardenimplicaties	hangen	ook	vast	aan	de	theorieën	die	we	gebruiken.	De	theorieën	gaan	
namelijk	mee	bepalen	hoe	we	fenomenen	gaan	interpreteren	en	welke	implicaties	we	gaan	
hebben	 op	 basis	 van	 onze	 observaties.	 Bijvoorbeeld:	 over	 het	 onderwerp	 cognitief	
functioneren	heb	je	heel	wat	theorieën.	Die	kan	je	opdelen	op	basis	van	de	mate	waarin	ze	
veronderstellen	dat	cognitieve	vaardigheden	genetisch	worden	bepaald	of	door	de	omgeving	
worden	bepaald.	Heel	veel	theorieën	veronderstellen	wel	een	combinatie	van	de	twee,	maar	
wanneer	we	gaan	kijken	naar	theorieën	die	aanleunen	bij	één	van	de	twee	extremen,	dan	zien	
we	dat	die	een	heel	andere	visie	hebben	op	oorsprong	en	ontwikkeling.	Ze	hebben	ook	een	
andere	 visie	 op	 beperkingen	 en	 mogelijkheden	 van	 leren	 (genetisch:	 het	 ligt	 vast	 bij	 de	
geboorte,	 gevolg	 is	 bv.	 dat	 de	 overheid	 geen	 geld	 moet	 investeren	 in	 interventies	 of	
leerprogramma’s/omgeving:	 iedereen	 kan	 alles	 leren,	 gevolg	 is	 bv.	 dat	 als	 een	 kind	
moeilijkheden	heeft	op	school,	dan	is	dat	enkel	de	fout	van	het	onderwijs	die	niet	deugt).	Ze	
verschillen	 ook	 op	 vlak	 van	 de	 favoriete	 onderzoeksbenaderingen.	 Onderzoekers	 vanuit	
genetische	hoek	gaan	vooral	kijken	naar	de	relatie	tussen	biologisch	verwante	personen	die	in	
verschillende	 omgevingen	 zijn	 grootgebracht	 (Men	 vindt	 dan	 dat	 de	 correlatie	 tussen	
biologische	ouders	en	kind	groter	is	dan	de	correlatie	tussen	adoptieouders	en	adoptiekind).	
Onderzoekers	vanuit	omgevingshoek	kijken	naar	kinderen	die	 in	moeilijke	 situaties	worden	
grootgebracht	 en	 niet	 ter	 adaptie	 worden	 afgestaan	 versus	 kinderen	 die	 wel	 ter	 adoptie	
worden	afgestaan	(Men	vindt	dat	adoptiekinderen	gemiddeld	15	IQ	punten	hoger	zitten	dan	
niet-geadopteerde	kinderen).	Dus	we	zien	dat	afhankelijk	van	de	theorie-inname,	men	kijkt	
naar	andere	aspecten	die	de	theorie	bevestigen.	Zoeken	naar	info	die	je	theorie	bevestigt	is	
geen	probleem,	maar	dat	 is	nog	niet	het	weerleggen	van	de	andere	theorie!	Concluderend	
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kunnen	we	zeggen	dat	een	theorie	kan	geladen	zijn	met	impliciete	waardenovertuigingen	over	
de	 aard	 van	 de	mens	 en	 de	maakbaarheid	 van	 de	mens,	 en	 die	 overtuigingen	 kunnen	het	
onderzoek	beïnvloeden.	

- Meetbare,	wetenschappelijke	theorieën	zijn	vaak	ingebed	in	bredere	ideologieën.	Dat	is	een	
complexe	 configuratie	 van	 gedeelde	 waarden,	 affecten,	 overtuigingen	 die	 een	
interpretatiekader	 van	 de	 wereld	 bieden.	 Ideologieën	 kan	 je	 niet	 zomaar	 empirisch	 gaan	
valideren.	De	ideologieën	gaan	natuurlijk	ook	bepalen	hoe	je	kijkt	naar	de	realiteit	en	hoe	je	
resultaten	op	psychologische	tests	zal	interpreteren.	Bijvoorbeeld	je	hebt	het	institutioneel-
universalistisch	paradigma	waarbij	men	ervan	uitgaat	dat	er	een	soort	algemeen	kader	bestaat	
om	menselijke	vaardigheden	in	kaart	te	brengen	en	dat	je	dus	langs	de	ene	kant	testen	kan	
ontwikkelen	om	die	vaardigheden	te	meten	en	dat	je	langs	de	andere	kant	het	schoolsysteem	
zo	moet	organiseren	dat	mensen	zoveel	mogelijk	de	vaardigheden	kunnen	ontwikkelen	die	ze	
hebben	volgens	dat	algemene	kader.	Dus	vanuit	dat	institutioneel-universalistisch	paradigma	
staat	men	heel	positief	tegenover	psychologische	tests	en	is	dat	essentieel.	Maar	vanuit	het	
participatorisch-selectivistisch	paradigma	gaat	men	ervan	uit	dat	de	mens	zijn	eigen	leefwereld	
construeert	 en	 dat	 er	 oneindig	 veel	 vormen	 zijn	 van	 hoe	 je	 kan	 ontwikkelen.	 Vanuit	 dit	
paradigma	heeft	het	geen	zin	dat	 iedereen	op	dezelfde	manier	dezelfde	taakjes	moet	gaan	
oplossen,	want	die	sluiten	misschien	helemaal	niet	aan	bij	de	cognitieve	vaardigheden	die	die	
ene	persoon	in	zijn	eigen	leven	heeft	ontwikkeld.	Daarom	gaat	men	binnen	deze	benadering	
heel	sterk	geneigd	zijn	psychologische	testen	a	priori	in	vraag	te	stellen.	Deze	twee	ideologieën	
hebben	 dus	 andere	 wetenschappelijke	 gevolgen.	 We	 moeten	 ons	 hiervan	 bewust	 zijn	 en	
proberen	duidelijk	naar	boven	te	krijgen	in	welke	mate	ideologische	benaderingen	meespelen.	
We	moeten	kijken	of	we	de	interpretaties	die	mensen	maken	kunnen	hardmaken	of	dat	die	
gewoon	ingebed	zitten	in	een	bepaalde	ideologische	benadering	die	men	heeft.		

	
3. Methodologieën	voor	het	identificeren	van	waarden	en	waardenvertekeningen	

	
Hoe	 kunnen	 we	 nu	 waarden	 en	 waardenvertekeningen	 op	 het	 spoor	 komen?	 Waarden	 en	
waardenimplicaties	 zijn	 er	 altijd.	Wat	we	moeten	 doen,	 is	 ze	 expliciteren.	De	 belangrijkste	manier	
waarop	we	dat	kunnen	doen,	is	via	de	

- Kantiaanse	benadering:	Verschillende	interpretaties	naast	elkaar	leggen	
- Hegeliaanse	benadering:	Tegengestelde	interpretaties	tegen	elkaar	uitspelen	
- Singeriaanse	benadering:	Gaan	kijken	naar	de	waardenimplicaties	van	het	onderzoek	op	zich	

	
Het	doel	is	dus	niet	dat	we	een	consensus	bereiken,	we	gaan	waardenimplicaties	nooit	goed	op	het	
spoor	komen	door	vanuit	één	theorie	te	denken,	maar	door	conflict	(op	zijn	minst	vergelijken	of	vooral	
door	tegen	elkaar	uit	te	spelen).		

De	 conclusie	 is	 dus	 dat	 we	 waarden	moeten	 opsporen	 en	 aantonen.	 Als	 we	 iemand	 labelen	met	
psychopathie,	dan	houdt	dat	in	dat	we	een	beetje	moeten	oppassen	met	die	persoon.	Als	dan	kunnen	
aantonen	dat	dat	ook	klopt,	dan	hebben	we	een	valide	meting.	
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Evidentie	als	basis	voor	testgebruik:	Constructvaliditeit	+	relevantie	+	utiliteit	
	

Volgens	 de	 grote	 opdeling	 van	 Messick,	 hebben	 we	 nu	 al	 twee	 delen	 besproken:	 Evidentie	 van	
testinterpretatie	 en	 consequentie	 van	 testinterpretatie.	 Nu	 kunnen	 we	 kijken	 naar	 evidentie	 voor	
testgebruik:	Wanneer	mogen	we	 een	 test	 nu	 effectief	 gaan	 gebruiken?	 Er	 zijn	 enkele	 belangrijke	
voorwaarden	die	een	test	aan	moet	voldoen:	

- Constructvaliditeit	
- Relevantie	
- Test-criterium	correlaties	
- Utiliteit	
- Validiteitsgeneralisatie		

	
1. Constructvaliditeit	

	
We	moeten	eerst	en	vooral	nagaan	of	onze	 test	constructvalide	 is,	of	we	de	 interpretaties	die	we	
maken	met	de	test	effectief	kunnen	hardmaken.	Als	we	niet	weten	wat	we	aan	het	meten	zijn,	dan	
hebben	we	geen	goede	reden	om	die	test	te	gebruiken,	en	dan	is	testgebruik	potentieel	gevaarlijk.		
	
Stel	we	willen	een	test	gebruiken	om	jobsucces	te	voorspellen.	We	nemen	twee	jobs:	financieel	analist	
en	 treinbestuurder.	Als	 je	 een	 selectiebatterij	 voor	 die	 twee	 jobs	 zou	 samenstellen,	 dan	 ga	 je	 niet	
hetzelfde	meten.	Iemand	die	financiële	analyses	maakt,	moet	iemand	zijn	die	heel	goed	abstract	kan	
denken	en	wiskundig	sterk	is.	Als	je	iemand	wil	selecteren	voor	machinist,	dan	moet	je	zoeken	naar	
iemand	die	visuele	input	heel	zorgvuldig	kan	analyseren,	snel	kan	reageren	en	heel	lang	aandacht	kan	
houden.	Dus	afhankelijk	van	de	job,	ga	je	andere	testen	gebruiken.	Het	zijn	wel	alle	twee	aspecten	van	
het	brede	intelligentieconstruct:	mathematische	redeneervaardigheden	en	aandacht.	Maar	voor	een	
machinist	is	het	niet	belangrijk	dat	hij	goed	mathematisch	kan	redeneren.	Een	ander	voorbeeld:	Als	we	
een	toegangsproef	voor	de	opleiding	psychologie	willen	maken,	dan	gaan	we	daar	geen	aspecten	in	
stoppen	 die	 mechanisch	 redeneren	 meten,	 maar	 dat	 doen	 we	 wel	 voor	 een	 opleiding	 burgerlijk	
ingenieur.	Dus	als	we	een	test	gebruiken	in	de	praktijk,	moeten	we	goed	nadenken	waarom	die	test	
relevant	zou	zijn	voor	die	bepaalde	job,	voor	die	bepaalde	studie,	etc.		
	
Als	we	dan	niet	weten	wat	onze	test	precies	meet	dan	kunnen	we	bijdragen	tot	een	probleem	eerder	
dan	het	probleem	oplossen.	Stel	dat	je	een	toegangsexamen	maakt	voor	het	eerste	jaar	universiteit,	
en	die	test	meet	vooral	volgzaamheid.	In	welke	mate	volgen	mensen	de	mening	van	anderen	zonder	
zelf	kritisch	na	te	denken	of	een	eigen	mening	te	hebben?	Als	dat	zo	zou	zijn,	dan	zou	je	test	een	groot	
probleem	creëren,	want	dan	worden	alleen	mensen	toegelaten	die	niet	kritisch	ingesteld	zijn,	en	dat	
is	net	wat	we	wel	willen.		
	

2. Relevantie	en	representativiteit	
	
Een	 tweede	 aspect	 vraag	 bij	 testgebruik	 is	 dat	 er	 relevantie	 en	 representativiteit	 moet	 zijn	 ten	
overstaan	van	de	job	of	de	functie	of	de	opleiding,	etc.	waarvoor	je	de	test	wil	gebruiken.	Dus	het	is	
onvoldoende	om	bv.	te	zeggen	‘intelligentie	is	belangrijk	voor	de	opleiding	psychologie,	dus	we	kunnen	
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een	breed	en	algemeen	intelligentie-instrument	gebruiken	als	toelatingsproef’.	Niet	alle	aspecten	van	
intelligentie,	zoals	mechanisch	redeneren,	zijn	relevant	voor	de	opleiding	psychologie.	We	moeten	in	
de	plaats	aantonen	dat	wat	we	meten	relevant	en	representatief	is	voor	hetgeen	we	die	test	willen	
gebruiken.		

We	 kunnen	 bijvoorbeeld	 een	 test	maken	 voor	 een	 bepaald	 curriculum,	 en	 je	 kan	 dan	 kiezen	 voor	
prestatietests	of	competentietests.	De	SAT-test	als	toelatingsproef	voor	het	hoger	onderwijs	uit	de	VS	
combineert	beide.	Je	hebt	SAT-tests	die	meten	wat	je	zou	moeten	geleerd	hebben	tijdens	highschool,	
dat	zijn	prestatietests	(men	gaat	kijken	naar	het	leerprogramma	en	gaat	vragen	stellen	die	hierbij	nauw	
aansluiten),	 maar	 je	 hebt	 ook	 SAT-tests	 die	 bredere	 competenties	 meten,	 bijvoorbeeld	 verbale	
competenties	(men	gaat	hierbij	niet	zozeer	kijken	naar	wat	je	geleerd	hebt	aan	expliciete	leerstof,	maar	
men	kijkt	naar	de	bredere	cognitieve	vaardigheden	die	je	ontwikkeld	hebt	vanwaar	die	ontwikkeling	
op	komt,	namelijk	thuis	of	op	school).			

	
3. Test-criterium	correlaties	

	
Als	 je	 een	 test	 in	 de	 praktijk	wil	 gebruiken,	 dan	 is	 een	 heel	 belangrijke	 indicator	 de	 test-criterium	
correlatie.	Hoe	sterk	hangt	de	score	op	de	test	samen	met	prestatie	bv.	in	een	opleiding	of	in	een	job.	
Een	 sterke	 correlatie	moet	 gelden	 voor	 alle	 elementen	die	 in	de	 test	 zitten.	 Er	 zijn	wel	 een	aantal	
aspecten	waar	we	rekening	mee	moeten	houden	als	we	kijken	naar	test-criterium	relaties:	

- De	betrouwbaarheid	van	het	criterium:	Sommige	criteria	zijn	niet	zo	betrouwbaar	gemeten.	
Stel	dat	je	de	relatie	wil	meten	tussen	intellgentie	en	jobsucces,	en	je	meet	jobsucces	gewoon	
door	aan	de	werkgever	te	vragen	wat	hij/zij	denkt	van	die	persoon,	dan	heb	je	niet	alleen	het	
potentieel	probleem	van	criteriumcontaminatie	(de	werkgever	beoordeelt	in	functie	van	zijn	
band	met	de	werknemer	en	niet	in	functie	van	zijn	concrete	prestaties)	maar	heb	je	ook	een	
probleem	met	de	betrouwbaarheid	(want	we	zien	dat	die	beoordelingen	niet	zo	betrouwbaar	
zijn,	namelijk	een	 test-hertest	betrouwbaarheid	van	 .60).	Dus	het	kan	best	 zijn	dat	we	een	
goede	test	hebben,	maar	weinig	test-criterium	correlatie	niet	omdat	de	test	niet	goed	is	maar	
omdat	het	criterium	niet	betrouwbaar	gemeten	werd.		

- We	moeten	ook	de	constructvaliditeit	van	de	criteriummeting	op	zich	bekijken.	Wat	zijn	we	
aan	het	meten?	Er	kan	dan	een	probleem	ontstaan	van	constructirrelevantie	(dingen	meten	
die	je	niet	behoort	te	meten,	criteriumcontaminatie,	bv.	de	band	tussen	WN	en	WG)	of	van	
criteriumdeficiëntie	 (bv.	 een	 onderdeel	 van	 de	 toelatingsproef	 voor	 geneeskunde	 bevat	
bevraging	naar	patiënt-dokter	relatievaardigheden,	maar	het	blijkt	dat	dit	onderdeel	bijna	niet	
correleert	 met	 de	 resultaten	 van	 het	 eerste	 jaar	 geneeskunde.	 Dat	 komt	 door	
criteriumdeficiëntie.	In	het	eerste	jaar	krijgt	men	voornamelijk	wetenschappelijke	vakken	en	
dus	geen	sociale/psychologische	vakken	omtrent	omgang	met	patiënten.	Het	is	pas	in	latere	
jaren	 dat	men	dergelijke	 vakken	 krijgt,	 en	 dan	 is	 dit	 onderdeel	 van	 de	 toelatingsproef	wel	
gecorreleerd	aan	de	schoolresultaten)	

- Tenslotte	 moeten	 we	 ook	 rekening	 houden	 met	 het	 feit	 dat	 test-criteriumrelaties	 en	 het	
onderzoek	daarnaar	gefocust	zijn	op	convergerende	verbanden.	Maar	we	hebben	gezien	dat	
als	we	de	validiteit	van	een	test	willen	aantonen,	dat	we	zowel	convergerende	als	divergerende	
verbanden	moeten	bekijken.	We	moeten	kijken	naar	de	verbanden	die	we	verwachten,	maar	
we	moeten	ook	aantonen	dat	verbanden	die	we	niet	mogen	vinden	er	ook	niet	zijn.	Maar	dat	
gebeurt	dikwijls	niet.		
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Wanneer	we	kijken	naar	test-criterium	correlaties,	zien	we	dat	testen	voor	verschillende	doeleinden	
kunnen	gebruikt	worden	en	dat	moeten	we	meenemen	in	de	afweging.	Zowel	in	een	jobcontext	of	in	
het	onderwijs	kan	je	testen	gebruiken	voor	selectie,	je	wil	dan	de	beste	toelaten	voor	hoger	onderwijs	
of	voor	een	job.	Maar	je	kan	ook	testen	gebruiken	voor	classificatie.	Iedereen	heeft	onderwijsplicht,	
iedereen	 moet	 ergens	 school	 volgen,	 en	 dan	 kan	 je	 testen	 gebruiken	 om	 te	 kijken	 welk	
opleidingsniveau	iemand	het	best	volgt.		

Er	 is	 een	 onderscheid	 tussen	 concurrente	 en	 toekomstige	 criteria	 (zie	 eerder).	 Wanneer	 we	
criteriumvaliditeit	onderzoeken,	gaan	we	vaak	werken	met	een	huidig	criterium.	Je	kan	bijvoorbeeld	
een	intelligentietest	afnemen	en	de	huidige	schoolresultaten	van	een	kind	opvragen	op	te	vergelijken.	
Dat	geeft	wel	belangrijke	info,	maar	dat	is	vaak	niet	ons	doel.	Meestal	willen	we	iets	voorspellen,	bv.	
hoe	een	kind	het	later	zal	doen	in	de	opleiding	of	in	de	job.	Dat	zijn	dan	de	toekomstige	criteria.	Die	
worden	dikwijls	niet	onderzocht	omdat	dat	 veel	 geld	kost	en	moeilijker	 is	om	 te	onderzoeken	dan	
criteria	die	je	op	hetzelfde	moment	kan	onderzoeken.		

	
4. Beslissingsutiliteit		

	
We	moeten	niet	alleen	kijken	naar	de	test-criterium	correlatie,	maar	ook	naar	de	base	rate	(Proportie	
individuen	die	potentieel	zouden	slagen	in	een	programma	of	job:	Wat	is	de	kans	dat	iemand	succesvol	
is	 zonder	enige	selectie?)	en	de	selection	ratio	 (Proportie	 individuen	die	boven	de	predictor	cutoff	
scoren:	Welke	proportie	van	de	personen	die	bv.	solliciteren	ga	je	selecteren?)	en	die	twee	interageren	
met	de	test-criterium	correlatie.		

Uitwijking	base	rate	en	selectie	ratio:	Wat	je	hieronder	ziet,	zijn	drie	figuren	waarbij	je	een	verband	
ziet	tussen	de	testscores	aan	de	ene	kant	en	de	jobprestatie	aan	de	andere	kant.	In	de	figuur	linksboven	
is	 dat	 verband	 het	 minst	 uitgesproken	 en	 in	 de	 figuur	 rechtsonder	 is	 dat	 verband	 zeer	 sterk	
uitgesproken.	

	

	

	

	

	

	

	

In	heel	veel	situaties	gaan	we	dichotoom	denken.	Bijvoorbeeld	we	werven	iemand	aan	of	we	werven	
iemand	niet	aan,	iemand	functioneert	voldoende	in	de	job	of	iemand	functioneert	niet	voldoende	in	
de	 job.	De	base	 rate	 is	de	kans	dat	 iemand	 in	de	populatie	voldoende	 functioneert.	Als	 je	gewoon	
iedereen	zou	aanwerven	die	solliciteert,	dan	kan	je	uitdrukken	in	een	procent	hoeveel	er	daarvan	goed	
presteren	in	de	job.	Dat	is	de	horizontale	lijn:	Wie	erboven	zit	functioneert	voldoende,	wie	eronder	zit	
functioneert	niet	voldoende.	De	selectieratio	houdt	in	dat	je	op	basis	van	de	testuitslagen	een	groep	
mensen	gaat	 verwerpen/niet	 aanvaarden	een	groep	mensen	wel	 aanwerven.	 Zo	 kan	 je	 elke	 figuur	
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opdelen	in	vier	delen:	Mensen	die	je	aanwerft	en	goed	functioneren,	mensen	die	je	aanwerft	en	die	
onvoldoende	functioneren,	mensen	die	je	niet	aanwerft	en	het	niet	goed	zouden	doen	en	mensen	die	
je	niet	aanwerft	maar	die	het	wel	goed	zouden	doen.	Wat	zien	we	nu?	Naarmate	de	test-criterium	
correlatie	hoger	wordt	(het	verband	tussen	de	test-	en	jobprestatie	wordt	sterker),	ga	je	minder	fouten	
maken	bij	selectie.	Je	gaat	meer	mensen	terecht	aanwerven	en	meer	mensen	terecht	afwijzen.		

In	de	praktijk	zien	we	dat	de	base	rate	en	de	selectie	ratio	interageren	met	de	test-criterium	correlatie	
in	 termen	van	hoe	goed	die	 test	werkt.	Wat	 je	hieronder	 ziet,	 zijn	eerst	en	vooral	drie	 situaties	 in	
termen	van	base	rate.	De	eerste	situatie	(.30)	wil	zeggen	dat	als	je	iedereen	zou	aanwerven,	dat	je	30	
procent	kans	hebt	dat	de	persoon	goed	functioneert	op	het	werk.	Bij	.50	heb	je	50	procent	kans	en	bij	
.70	heb	je	70	procent	kans.	Dat	staat	voor	een	gemakkelijke	job,	een	middelmatig	moeilijke	job	en	een	
moeilijke	job.	De	volgen	kolom	zijn	vier	mogelijke	testcriteriumcorrelaties.	De	eerste	is	0:	Een	perfect	
slechte	test,	de	test	is	niet	gecorreleert	met	jobprestatie.	Dan	heb	je	nog	een	kleine	correlatie	(.25),	
een	 substantiële	 correlatie	 (.50)	 en	 een	 hele	 grote	 correlatie	 (.75).	 Tenslotte	 heb	 je	 nog	 de	
selectieratio:	Hoeveel	procent	van	de	sollicitanten	gaan	we	aanwerven?	Dat	kan	gaan	van	maar	vijf	
procent	 (heel	 streng)	 tot	 95	 procent	 (je	 werft	 vrijwel	 iedereen	 aan).	Wat	 zien	 we	 nu?	 Als	 je	 een	
moeilijke	job	hebt,	waar	maar	een	derde	goed	zou	functioneren	als	je	niet	zou	testen/selecteren,	en	
je	test	wel	maar	met	een	heel	slechte	test,	dan	doe	je	eigenlijk	niet	beter	dan	die	30	procent.	Als	je	
test	een	beetje	goed	is	(.25)	en	je	bent	al	heel	streng	in	het	selectieproces	(.05),	heb	je	al	50	procent	
kans	op	goede	werknemers.	Dus	met	een	zwakke	test,	maar	met	een	heel	strenge	selectieratio,	kan	je	
al	een	substantiële	verbetering	bekomen	bij	het	personeel.	Maar	als	je	niet	streng	zou	zijn,	je	selecteert	
70	procent	van	de	sollicitanten,	dan	doe	je	eigenlijk	niet	veel	beter	met	je	zwakke	test,	je	gaat	dan	van	
.30	naar	.34	die	het	goed	doet.	Als	je	dan	kijkt	voor	een	gemakkelijk	job	(70	procent	doet	het	sowieso	
goed)	en	je	gebruikt	een	zwakke	test	(.25)	en	we	nemen	maar	5	procent	aan,	dan	gaat	al	86	procent	
van	 de	werknemers	 het	 goed	 doen	 in	 de	 job.	 Als	we	 nu	 een	 zeer	 goede	 test	 hebben	 (.70)	 en	we	
selecteren	streng	(0.05),	dan	gaan	we	100	procent	goeie	werknemers	hebben.		

Wat	 we	 dus	 kunnen	 besluiten,	 is	 dat	 de	 waarde	 van	 de	 testing	 niet	 alleen	 afhangt	 van	 de	 test-
criteriumcorrelatie,	maar	ook	van	de	base	rate	en	de	selectieratio.		
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Waar	we	ook	naar	moeten	kijken,	zijn	de	kosten	die	de	testing	met	zich	meebrengt.	Bijvoorbeeld	de	
WAIS	 is	 een	 van	 de	 meest	 gebruikte	 intelligentiebatterijen	 en	 meet	 zeer	 betrouwbaar.	 Maar	 het	
probleem	 is	 dat	 het	 een	 fortuin	 kost,	 want	 hoogopgeleide	 mensen	 moeten	 individueel	 die	 test	
afnemen	en	interpreteren	en	het	duurt	behoorlijk	lang.	Daarom	gaat	men	dat	vaak	gewoon	met	papier	
en	potlood	laten	invullen	of	via	een	computertest	laten	afnemen.	Dit	is	dan	iets	minder	goed,	maar	
het	kan	wel	op	grote	schaal	afgenomen	worden.	

Waar	we	tenslotte	ook	naar	moeten	kijken,	is	de	fairheid	(zie	later).	In	welke	mate	is	de	testprocedure	
fair	ten	overstaande	van	verschillende	groepen,	bv.	ten	overstaand	mannen	en	vrouwen.		

	
5. Validiteitsgeneralisatie	

	

Tenslotte	hebben	we	nog	het	probleem	van	validiteitsgeneralisatie.	Dat	stelt	zich	niet	alleen	wanneer	
we	kijken	naar	constructvaliditeit,	maar	ook	wanneer	we	testen	willen	gebruiken	in	de	praktijk.	Zo	is	
er	 in	 de	 literatuur	 heel	 veel	 discussie	 geweest	 over	 de	 waarde	 van	 intelligentietesten:	 Kan	 men	
intelligentietests	gebruiken	voor	heel	veel	verschillende	functies,	of	enkel	voor	specifieke	functies	en	
onbruikbaar	voor	andere	functies.	Uit	onderzoek	blijkt	het	tweede	eerder	te	kloppen.		

In	bepaald	onderzoek	vind	 je	een	positief	 verband	 tussen	 intelligentie	en	 jobprestatie,	en	 in	ander	
onderzoek	vind	je	een	minder	sterk	verband,	in	nog	ander	onderzoek	vind	je	helemaal	geen	verband.	
Dat	blijkt	nogal	te	fluctueren	van	onderzoek	tot	onderzoek.	Een	verklaring	voor	die	fluctuatie	is	dat	
intelligentie	maar	specifiek	relevant	is	voor	een	bepaald	type	van	jobs.	Een	andere	verklaring	is	dat	er	
allemaal	meetfouten	en	artefacten	zijn.	Er	kunnen	bijvoorbeeld	administratieve	fouten	zitten	in	het	
onderzoek,	of	men	gebruikt	te	kleine	steekproeven,	er	worden	correlaties	berekend	met	niet-continue	
variabelen,	 er	 is	 een	 beperkt	 bereik	 (bv.	 men	 gebruikt	 een	 homogene	 populatie)	 en	 de	
onbetrouwbaarheid	van	het	criterium.		

Schmidt	en	Hunter	hebben	een	zeer	grote	meta-analyse	gedaan	waarbij	ze	heel	veel	studies	over	de	
relatie	tussen	intelligentie	en	jobprestatie	hebben	samengebracht	en	ze	hebben	daarbij	heel	expliciet	
naar	mogelijke	foutenbronnen	gekeken.	Ze	hebben	dat	in	kaart	gebracht	en	statistisch	gecorreleerd.	
Als	 je	dat	doet,	blijk	 je	vrij	duidelijke	evidentie	 te	vinden	voor	validiteitsgeneralisatie.	De	correlatie	
tussen	 jobprestatie	en	de	scores	op	een	 intelligentietest	 liggen	 rond	 .50,	en	dat	verband	 is	 relatief	
stabiel	over	jobs	heen.	Er	is	wel	indicatie	dat	intelligentie	iets	meer	voorspellend	zou	zijn	bij	moeilijkere	
jobs	dan	bij	eenvoudige	jobs,	maar	over	het	algemeen	blijft	het	verband	tussen	een	intelligentietest	
en	jobprestatie	standhouden	en	is	er	dus	sprake	van	validiteitsgeneralisatie.	Ze	vonden	dus	niet	dat	in	
de	ene	studie	wel	een	verband	werd	gevonden	en	in	de	andere	studie	niet.		

Wat	dus	heel	belangrijk	 is,	 is	kijken	naar	meta-analyses,	kijken	naar	meerdere	studies	 in	plaats	van	
naar	een	studie	die	gaat	kijken	naar	de	relatie	tussen	test	en	criterium.	Maar	langs	de	andere	kant	is	
er	 wel	 wel	 het	 probleem	 van	 confirmation	 bias:	 Studies	 die	 een	 theorie	 bevestigen	 worden	
gemakkelijker	gepubliceerd	dan	studies	die	geen	verband	hebben	gevonden.	Daarom	loopt	men	het	
risico	van	enkel	bevestigende	studies	op	te	nemen	in	de	meta-analyse.	Je	moet	dus	niet	alleen	kijken	
naar	 gepubliceerde	 studies	 in	 wetenschappelijke	 tijdschriften,	 maar	 ook	 naar	 niet-gepubliceerde	
studies	in	doctoraatsproefschriften.	

	



	 75	

Consequenties	als	basis	voor	testgebruik:	Sociale	consequenties	
	

Het	 laatste	 aspect	 van	 het	 validiteitsbegrip	 volgens	 Messick	 zijn	 de	 consequenties	 als	 basis	 voor	
testgebruik.	Wat	is	het	gevolg	van	het	gebruik	van	de	test?		

	
1. Anticiperen	van	neveneffecten	en	bijproducten	

	
Waarom	 hoort	 dit	 tot	 het	 validiteitsbegrip?	 Omdat	 we	 moeten	 nagaan	 of	 de	 gevolgen	 van	 ons	
testgebruik	te	wijten	zijn	aan	constructrelevantie	of	aan	constructirrelevantie.	Een	voorbeeld	uit	de	
schoolpsychologie:	 Als	 je	 werkt	 met	 meerkeuze	 prestatietoetsen,	 ga	 je	 een	 bepaald	 type	 van	
cognitieve	 verwerken	 van	materiaal	 en	 leren	 stimuleren.	 Je	 gaat	 namelijk	 leren	 nadruk	 leggen	 op	
geheugen	en	op	analytische	vaardigheden	en	minder	 leren	een	totaalbeeld	te	ontwikkelen	over	de	
leerstof	(omdat	meerkeuzevragen	pijlen	naar	een	klein	aspect	van	de	leerstof).	Dus	de	manier	waarop	
men	vragen	stelt	heeft	een	effect	op	hoe	men	de	cursus	leert.	Dan	is	de	vraag:	Is	dit	wenselijk	of	is	dit	
niet	wenselijk?	Dat	kan	afhangen	van	vak	tot	vak.	Bij	een	wiskunde-examen	ben	je	misschien	vooral	
geïnteresseerd	in	analytische	vaardigheden	en	is	het	geen	probleem.	Bij	een	geschiedenisexamen	is	
dat	misschien	wel	een	probleem	omdat	je	net	wil	dat	mensen	een	globaal	beeld	kunnen	vormen	van	
de	 leerstof.	De	vraag	 is	dus	of	het	effect	dat	we	vinden	constructrelevant	of	constructirrelevant	 is.	
Ander	voorbeeld:	stel	dat	we	bij	een	toelatingsproef	voor	psychologie	een	onderdeel	over	mechanisch	
redeneren	stoppen,	dan	gaat	dat	als	gevolg	hebben	dat	hier	minder	vrouwen	een	meer	mannen	gaan	
zitten.	Dat	 is	 een	 probleem,	want	mechanisch	 redeneren	 is	 constructirrelevant	 voor	 een	opleiding	
psychologie.	 Als	 je	 in	 een	 toelatingsproef	 voor	 burgerlijk	 ingenieur	 vragen	 stelt	 over	 mechanisch	
redeneren,	dan	gaat	dat	hetzelfde	effect	hebben,	namelijk	meer	mannen,	maar	dat	is	geen	probleem	
want	dat	is	constructrelevant	omdat	het	inherent	is	aan	het	construct	dat	je	wil	meten.	

We	 moeten	 dus	 niet	 alleen	 kijken	 of	 onze	 test	 de	 bedoelde	 doelstelling	 haalt	 (bv.	 Als	 we	 een	
selectieproef	invoeren,	zien	we	dan	dat	procentueel	gezien	meer	mensen	slagen	voor	de	opleiding?),	
maar	we	moeten	ook	kijken	naar	de	onbedoelde	effecten.		

	
2. Voorgesteld	gebruik	afzetten	tegen	alternatieven	

	
Vervolgens	 is	 het	 belangrijk	 dat	 we	 het	 gebruik	 van	 psychologische	 testen	 gaan	 afzetten	 tegen	
mogelijke	alternatieven.	Mogelijke	alternatieven	kunnen	te	maken	hebben	andere	vormen	van	testen.	
Bijvoorbeeld	in	een	selectiecontext	is	het	misschien	soms	beter	een	intelligentiebatterij	af	te	nemen	
face-to-face	in	plaats	van	met	papier	en	pen.	Dat	kan	bijvoorbeeld	bij	mensen	die	dyslexisch	zijn,	en	
wanneer	die	dyslexie	niet	relevant	is	voor	de	job.		

Het	is	ook	belangrijk	na	te	denken	of	testgebruik	uberhaubt	wel	interessant	is.	Wat	gebeurt	er	als	we	
niet	testen?		

Waar	we	ons	ook	bewust	van	moeten	zijn,	is	dat	er	conflicterende	argumenten	kunnen	zijn	om	een	
test	al	dan	niet	te	gebruiken.	 In	een	selectiecontext	heb	je	bijvoorbeeld	de	vraag	naar	distributieve	
rechtvaardigheid:	Hoe	rechtvaardig	is	het	dat	mensen	aan	testen	moeten	deelnemen?	Het	probleem	
is	 nu	 dat	 distributieve	 rechtvaardigheid	 verschillende	 dingen	 kan	 betekenen	 voor	 verschillende	
mensen.	Het	kan	bv.	betekenen	dat	wordt	gekeken	naar	de	vaardigheden.	 Je	kan	het	 rechtvaardig	
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vinden	dat	iemand	die	de	vaardigheden	heeft	om	een	job	of	opleiding	te	doen	daartoe	toegang	krijgt.	
Maar	je	kan	distributieve	rechtvaardigheid	ook	opvatten	in	termen	van	noden.	Wie	het	meest	nood	
heeft	 aan	 die	 job	 of	 opleiding,	moet	 toegang	 krijgen.	Of	 je	 kan	 nog	 een	 ander	 critrium	 hanteren:	
gelijkheid.	 Iedereen	moet	 gewoon	 dezelfde	 kansen	 krijgen.	 Dus	 afhankelijk	 van	 hoe	 je	 het	 begrip	
distributieve	rechtvaardigheid	invult,	ga	je	op	een	andere	manier	omgaan	met	die	testen.	Het	punt	is	
hier	opnieuw:	Het	is	geen	probleem,	maar	je	moet	het	expliciteren	en	dan	nagaan	of	je	test	daaraan	
beantwoordt.		
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DEEL	II:	BETROUWBAARHEID/PRECISIE	
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Betrouwbaarheid/meetprecisie	
	
Als	we	het	hebben	over	psychologische	testing,	worden	traditioneel	drie	grote	begrippen	naar	voren	
geschoven:	

- Validiteit	
- Betrouwbaarheid	
- Fairheid	 (dit	 werd	 vorig	 jaar	 aan	 de	 Standards	 for	 Psychological	 and	 Educational	 Testing	

toegevoegd)	
	
Validiteit	hebben	we	al	besproken.	Nu	bespreken	we	betrouwbaarheid,	en	 later	bespreken	we	nog	
fairheid.	Dit	stukje	over	betrouwbaarheid	overlapt	nogal	met	psychometrie,	daarom	worden	kort	de	
belangrijkste	zaken	besproken.	
	

1. Onderscheid	tussen	systematische	en	toevalsfouten	
	

Wat	heel	belangrijk	 is	bij	betrouwbaarheid,	 is	dat	we	een	onderscheid	maken	tussen	systematische	
fouten	en	toevalsfouten.		

- Systematische	 fouten	 hebben	 te	 maken	 met	 het	 validiteitsvraagstuk,	 met	 systematische	
impact	van	constructirrelevante	bronnen.	Bijvoorbeeld	je	wil	rekenvaardigheid	meten,	maar	
je	 gebruikt	 rekenvraagstukjes	 waarbij	 moeilijke	 woorden	 worden	 gebruikt,	 dan	 krijg	 je	
systematische	 variabiliteit	 op	 je	 test	 die	 te	maken	 heeft	met	woordbegrip	 en	minder	met	
rekenvaardigheid.	Systematische	fouten	zijn	geen	toeval,	het	is	niet	iets	dat	de	ene	keer	wel	
optreedt	en	de	andere	keer	niet.	Kinderen	die	geen	grote	woordenschat	hebben,	gaan	het	
steeds	 opnieuw	moeilijk	 hebben	 met	 die	 test.	 Er	 moet	 dus	 vanuit	 een	 validiteitsbril	 naar	
gekeken	worden	en	opgelost	worden.	

- Toevalsfouten	 zijn	 fouten	 die	 niet	 te	 maken	 hebben	 met	 de	 test	 op	 zich	 of	 met	 de	
gestandaardiseerde	procedure	van	hoe	die	test	wordt	afgenomen.	Die	fouten	kunnen	vandaag	
anders	zijn	dan	morgen.	Je	kan	ze	niet	voorspellen,	het	is	niet	systematisch.	Het	zijn	dergelijke	
fouten	die	te	maken	hebben	met	betrouwbaarheid.	

	
2. Oorzaken	van	onbetrouwbaarheid	

	
Hoe	kunnen	toevalsfouten	nu	ontstaan?		

- Ze	kunnen	tot	stand	komen	bij	de	testconstructie:	Je	wilt	bijvoorbeeld	de	uitgebreidheid	van	
woordenschat	meten	bij	een	personen	en	je	gaat	20	woorden	gebruiken.	Het	kan	wel	zijn	dat	
die	persoon	een	heel	uitgebreide	woordenschat	heeft,	maar	dat	er	nu	net	toevallig	een	paar	
woorden	 tussen	 zitten	 dat	 die	 persoon	 niet	 kent,	 en	 een	 andere	 participant	 kent	 ze	 dan	
toevallig	wel	alle	20,	ondanks	het	 feit	dat	die	 twee	participanten	eigenlijk	hetzelfde	niveau	
hebben	van	woordenschat.	Dus	de	items	die	je	toevallig	opneemt	in	het	instrument,	kunnen	
een	effect	hebben	op	de	meting.		

- Er	zijn	ook	allerlei	aspecten	die	samenhangen	met	de	testafname:		
o Testcontext:	 Bijvoorbeeld	 een	 selectieprocedure	 begint	 op	 maandag	 om	 9	 uur	 ’s	

ochtends	 en	 de	 laatste	 sessie	 is	 om	 vrijdagavond	 om	 4	 uur.	 Mensen	 die	 de	
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maandagochtend	 vroeg	moeten	 komen,	 gaan	waarschijnlijk	minder	 fris	 zijn	dan	de	
mensen	die	gewoon	de	woensdag	na	de	middag	moeten	komen.	En	mensen	die	de	
vrijdagavond	moeten	komen	zullen	ook	al	minder	fris	zijn.	Dat	zijn	contextfactoren	die	
toevallig	bepaald	worden.	De	ene	heeft	geluk	en	de	andere	niet.	

o Factoren	eigen	aan	de	geteste	persoon:	Je	neemt	bijvoorbeeld	een	intelligentietest	af	
en	de	persoon	is	wat	grieperig,	en	dat	zal	een	effect	hebben	op	de	resultaten.	Of	je	
neemt	 bijvoorbeeld	 een	 persoonlijkheidstest	 af	 bij	 iemand	 die	 net	 een	 dierbare	 is	
verloren,	dan	gaat	die	persoon	anders	voorkomen	en	andere	dingen	rapporteren	dan	
dat	hij/zij	gewend	is.		

o Factoren	eigen	aan	de	testleider:	Sommige	testleiders	hebben	zich	meer	ingewerkt	in	
hoe	je	een	test	moet	afnemen,	volgen	beter	de	procedures	en	nemen	de	test	preciezer	
af.	Andere	testleider	doen	het	minder	goed,	waardoor	je	fouten	kan	krijgen.	Of	het	
klikt	goed	tussen	de	testleider	een	bepaalde	participant	waardoor	de	participant	zich	
meer	gemotiveerd	voelt	om	de	test	goed	af	te	leggen.	Maar	de	volgende	keer	kan	het	
dan	een	andere	testleider	zijn,	waardoor	de	resultaten	variëren.	

- Tenslotte	zijn	er	nog	zaken	die	verband	houden	met	 testinterpretatie:	Wanneer	 je	bv.	een	
intelligentietest	afneemt,	schrijf	je	de	antwoorden	op	om	dan	te	scoren.	De	ene	testleider	doet	
dit	wat	zorgvuldiger	dan	de	andere,	er	kunnen	interpretatiefouten	gebeuren	bij	de	scoring.	

	
3. Betrouwbaarheid	binnen	klassieke	testtheorie	

	
Op	welke	manier	gaat	men	nu	die	betrouwbaarheid	meten	en	vanaf	wanneer	vindt	men	een	test	
betrouwbaar	genoeg?	Er	bestaat	daar	een	heel	uitgebreid	kader	voor	op	basis	van	de	klassieke	
testtheorie.	
	

A. Basisprincipes	van	de	klassieke	testtheorie	
	
Waar	gaat	de	klassieke	testtheorie	van	uit?		

- 𝑿𝒋 = 𝑻𝒋 + 𝑬𝒋:	Die	gaat	uit	van	een	heel	eenvoudige	aanname,	namelijk	dat	de	geobserveerde	
score	die	een	persoon	heeft	kan	uiteen	gehaald	worden	in	een	ware	score	en	een	fout.	Daarbij	
komen	nog	drie	andere	aannames.	

o 𝑬(𝑬𝒋) = 𝟎:	De	fout	is	gemiddeld	genomen	nul.	Het	gaat	echt	om	toevalsfouten.	Als	
die	 niet	 gemiddeld	 genomen	nul	 zou	 zijn,	 dan	heb	 je	 te	maken	met	 systematische	
fouten.	Maar	daar	gaat	betrouwbaarheid	niet	over,	maar	wel	over	random	fouten.	Die	
gaan	de	ene	keer	in	de	ene	richting	en	de	andere	keer	in	de	andere	richting,	en	die	zijn	
dus	gemiddeld	genomen	nul.	

o 𝝆𝑬𝑬 = 𝟎:	 Fouten	 zijn	 niet	met	 elkaar	 gecorreleerd.	Als	 je	 een	 test	 afneemt	bij	 een	
groep	personen	en	je	neemt	hem	3	weken	later	opnieuw	af,	dan	is	het	niet	zo	dat	de	
fout	tussen	die	twee	testafnames	gecorreleerd	zijn.	

o 𝝆𝑻𝑬 = 𝟎:	De	ware	score	en	de	fout	zijn	niet	gecorreleerd.	Het	is	niet	zo	dat	als	je	een	
minder	intelligent	persoon	test,	dat	je	meer	fouten	zal	hebben	in	de	testafnamen.		

- 𝝈²𝑿 = 𝝈²𝑻 + 𝝈²𝑬:	Uitgaande	van	vorige	principes,	kan	 je	de	geobserveerde	variantie	op	de	
test	 uiteenhalen	 in	 twee	 componenten,	 namelijk	 de	 variantie	 van	 de	 ware	 score	 plus	 de	
variantie	van	de	fout.		
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- 𝝆𝑿𝑿 =
𝝈²𝑻
𝝈²𝑿

= 𝟏 − 𝝈²𝑬
𝝈²𝑿

:	 Nu	 kan	 je	 ook	 gemakkelijk	 de	 betrouwbaarheid	 definiëren.	 De	

betrouwbaarheid	 is	 de	 variantie	 in	 de	 ware	 score	 gedeeld	 door	 de	 variantie	 van	 de	
geobserveerde	score.	De	betrouwbaarheid	is	dus	gewoon	de	proportie	van	de	variantie	die	we	
kunenn	toeschrijven	aan	de	ware	score.	Of	anders:	het	is	1	min	de	proportie	van	de	variantie	
die	je	moet	toeschrijven	aan	de	fout.	

- 𝝈𝑻 = 𝝈𝑿 𝝆:	 De	 standaarddeviatie	 van	 de	 ware	 score	 kan	 je	 beschrijven	 als	 de	
standaarddeviatie	 van	 de	 geobserveerde	 score	 maal	 de	 vierkantswortel	 van	 de	
betrouwbaarhied.		

- 𝝈𝑬 = 𝝈𝑿 𝟏 − 𝝆:	De	standaarddeviatie	van	de	 fouten	of	de	standaardmeetfout	kunnen	we	
beschrijven	als	de	geobserveerde	standaarddeviatie	maal	de	vierkantswortel	van	één	min	de	
betrouwbaarheid.	Dit	 is	heel	belangrijk,	want	we	gaan	het	gebruiken	wanneer	we	een	 test	
afnemen.	Wat	we	gaan	doen	op	basis	van	de	standaard	meetfout	is	een	interval	afbakenen,	
want	we	weten	dat	er	altijd	fouten	aanwezig	zijn	wanneer	we	een	testafname	doen.	Wat	we	
proberen	te	doen	in	ons	onderzoek,	is	de	grootte	van	de	standaardmeetfout	schatten.	Dat	zal	
ons	dan	toelaten	op	betrouwbaarheidsintervallen	te	identificeren	en	af	te	bakenen	rond	onze	
scores.		

	
B. Test-hertestbetrouwbaarheid	

	
Hoe	gaan	we	nu	die	betrouwbaarheid	proberen	te	schatten?	We	kennen	de	ware	score	niet	van	een	
persoon.	Het	enige	waar	we	vanuit	gaan	is	dat	onze	geobserveerde	score	de	som	is	van	de	ware	score	
en	de	fout.	Hoe	kunnen	we	dan	toch	die	betrouwbaarheid	proberen	te	schatten?	Een	van	de	manieren	
is	 test-hertest	betrouwbaarheid.	 Je	neemt	dan	de	 test	een	 tweede	keer	af	en	 je	gaat	de	correlatie	
berekenen	tussen	de	eerste	en	de	tweede	afname.		
	
Wanneer	kan	je	deze	test-hertestprocedure	gebruiken?	Wanneer	je	concepten	probeert	te	meten	die	
stabiel	zijn.	Stel	dat	je	een	test	ontwikkelt	om	momentane	kwaadheid	te	meten,	dan	kan	je	niet	test-
hertest	 betrouwbaarheid	 meten,	 want	 het	 idee	 is	 dat	 momentane	 kwaadheid	 fluctueert.	 Maar	
intelligentie	kan	je	hiermee	wel	meten.	Dat	verandert	niet	van	de	ene	dag	op	de	andere.	Als	er	dan	
toch	met	een	 tijdsspanne	van	3	weken	variantie	optreedt	 tussen	die	 twee	 testscores,	dan	moet	 je	
ervan	uitgaan	dat	er	meetfout	optreedt.		
	
De	 foutbron	die	 je	 hier	 in	 kaart	 brengt,	 is	 de	 testafname.	Door	 twee	 verschillende	 afnames	 zal	 de	
situatie	lichtjes	verschillen	(geen	griep	meer	of	wel	griep,	gegeten	of	niet,	moe	of	niet,	etc.).		
	
We	 werken	 gewoon	 met	 een	 Pearsoncorrelatie	 tussen	 de	 twee	 scores.	 Dit	 wordt	 ook	 wel	 de	
stabiliteitscoëfficiënt	genoemd.		
	

C. Parallelle	vormen	/	Alternatieve	vormen	betrouwbaarheid	
	
Een	tweede	mogelijkheid	is	dat	we	gewoon	twee	versies	maken	van	onze	test.	Parallelle	vormen	lijken	
perfect	op	elkaar,	ze	hebben	hetzelfde	gemiddelde,	standaarddeviatie	en	ware	score.	Bij	alternatieve	
vormen	 is	 men	 minder	 streng.	 Het	 gaat	 dan	 gewoon	 om	 hetzelfde	 type	 van	 items	 met	 dezelfde	
moeilijkheidsgraad.		
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We	kunnen	dat	doen	met	één	testafname.	Dan	geven	we	die	twee	versies	ter	zelfde	tijd.	Of	we	kunnen	
het	doen	in	twee	testafnames.		
	
Wat	is	nu	de	fout	die	we	proberen	te	pakken	te	krijgen?	Als	we	de	twee	testen	op	hetzelfde	moment	
afnemen,	dan	zien	we	alleen	fouten	met	testconstructie.	Zie	bijvoorbeeld	de	woordenschattest	waarbij	
toevallig	 sommige	 woorden	 zitten	 die	 je	 nu	 net	 niet	 kent,	 ongeacht	 of	 je	 een	 hoge	 of	 lage	
taalvaardigheid	hebt.	Door	twee	verschillende	testen	te	geven,	kan	je	dergelijke	toevallige	fout	in	kaart	
brengen	door	de	twee	testen	te	correleren.	Als	je	de	twee	testen	spreidt	over	twee	afnames,	komt	
daar	nog	bij	dat	je	ook	kan	kijken	naar	fouten	bij	testafname.	
	
Opnieuw	wordt	 er	 gewerkt	met	 een	 Pearsoncorrelatie.	Men	 berekent	 de	 correlatie	 tussen	 de	 ene	
versie	en	de	andere	versie.	
	

D. Interne	consistentie	
	
Je	kan	ook	gaan	kijken	naar	de	interne	consistentie.	Hoe	homogeen	is	de	test?	In	welke	mate	wijzen	
alle	items	op	de	test	in	dezelfde	richting?		
	
De	foutenbron	die	je	in	kaart	brengt	is	de	testconstructie.	Stel	dat	je	woordenschatkennis	wil	meten,	
dan	kan	je	nagaan	of	alle	items	in	de	test	in	dezelfde	richting	wijzen.		
	
Hoe	kunnen	we	dat	bepalen?		

- Vroeger	 werd	 een	 Spearman-Brown	 formule	 gebruikt	 voor	 split-halfbetrouwbaarheid.	 Je	
splitst	de	test	op	in	twee	testhelften,	je	berekent	de	correlatie	tussen	die	twee	testhelften,	en	
dan	gebruik	je	de	Spearman-Brown	formule	om	te	zeggen	hoe	betrouwbaar	dat	dan	is.	Dat	is	
dan	 twee	 keer	 de	 correlatie	 tussen	 de	 twee	 testhelften	 gedeeld	 door	 1	 plus	 de	 correlatie	

tussen	de	twee	testhelften	(𝑟23 =
4566
78566

).		

Wanneer	 je	de	betrouwbaarheid	hebt	 van	een	 test,	 en	 je	verlengt	die	 test,	 dan	al	 die	 test	
betrouwbaarder	 worden.	 Hiervoor	 heb	 je	 dan	 een	 uitbreiding	 van	 de	 Spearman-Brown	
forumule	 (𝑟23 =

9566
78(9:7)566

).	 Bijvoorbeeld	 je	 test	 heeft	 een	 correlatie	 van	 .70,	 dan	 kan	 je	

nagaan	wat	er	gebeurt	als	je	die	test	twee	keer	zo	lang	maakt,	of	drie	keer	zo	lang,	etc.	Dat	is	
interessant,	 want	 voor	 heel	 belangrijke	 beslissingen	 op	 basis	 van	 testresultaten	 wordt	 er	
gezegd	dat	een	betrouwbaarheid	van	.90	noodzakelijk	is.		

- Een	andere	maat	is	de	Kuder-Richardson	20:	𝑟;<4= =
>

>:7
1 − @A

B²
.	Dat	is	een	maat	die	

we	 kunnen	 gebruiken	 voor	 dichotome	 items	 die	 worden	 beantwoord	 met	 ja/nee	 of	
fout/correct	of	akkoord/niet	akkoord.		

- Een	maat	die	we	heel	vaak	zien	in	onderzoek,	is	de	Cornbach’s	alfa	die	gebruikt	wordt	voor	

items	die	bantwoord	worden	met	Likertschalen:	𝑟C =
>

>:7
1 − B²D

B²
.	Het	eerste	deel	tussen	

haakjes	 is	 een	 aanpassingsfactor.	Het	 tweede	deel	 tussen	 haakjes	 is	 1	min	 de	 som	 van	 de	
itemvarianties	gedeeld	door	de	variantie	van	de	schaal.	Wat	wil	dit	zeggen?	Stel	dat	alle	items	
nul	gecorreleerd	zijn,	er	is	geen	enkel	verband	tussen	de	items.	Wat	we	weten	uit	de	statistiek,	
is	dat	als	we	variabelen	optellen	die	niet	gecorreleerd	zijn,	dan	is	de	variantie	van	de	som	gelijk	
aan	 de	 som	 van	 de	 variantie	 van	 die	 variabelen.	 Dus	 in	 een	 situatie	 dat	 er	 helemaal	 geen	

samenhang	is	tussen	de	items,	dan	krijg	je	1 − BE

BE
	ofwel	1	–	1	ofwel	nul.	Naarmate	je	meer	en	
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meer	samenhang	zal	hebben	tussen	de	items,	zal	de	noemer	veel	groter	worden	dan	de	teller.	
Bij	1	is	er	een	perfecte	samenhang	tussen	alle	items.		

	
E. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid/interscorersbetrouwbaarheid	

	
Veronderstel	dat	je	een	examen	hebt	met	open	vragen	die	moeten	beoordeeld	worden.	In	welke	mate	
gaan	verschillende	beoordelaars	tot	dezelfde	conclusie	komen?		
	
Sommige	 tests	 mogen	 enkel	 afgenomen	 en	 gescoord	 worden	 door	 mensen	 met	 een	 bepaalde	
opleiding	achter	de	rug,	waarin	men	geleerd	heeft	om	te	scoren	op	een	betrouwbare	manier.	Dat	wil	
zeggen	 dat	 men	 geleerd	 heeft	 om	 de	 test	 de	 scoren	 volgens	 een	 bepaalde	 theorie	 op	 een	
gestandaardiseerde	manier,	en	als	een	andere	beoordelaar	die	resultaten/scores	zou	lezen,	dan	zou	
die	tot	dezelfde	conclusies	moeten	komen.		
	
De	foutbron	is	hier	dus	de	scoring	en	interpretatie	van	resultaten.	De	maten	zijn		

- Cohen’s	kappa:	
FGHIJKHLMHHLN:FMHLOPQ6R

7:FMHLOPQ6R
	

- Pearsoncorrelatie:	Je	correleert	de	beoordelingen	van	twee	beoordelaars	
- Intraklasse	correlatie	

	
F. Betrouwbaarheid	in	functie	van	aard	van	de	test	

	
Welke	 vorm	 die	 we	 gaan	 gebruiken	 om	 die	 betrouwbaarheid	 te	 meten,	 en	 welke	 grootte	 van	
betrouwbaarheid	die	we	mogen	verwachten	hangt	van	verschillende	factoren	af:	

- Homogeniteit	 versus	 heterogeniteit	 van	 een	 test:	 Stel	 dat	 je	 een	 test	 wil	 maken	 om	
woordkennis	te	meten,	bv.	met	30	items.	Dat	is	een	zeer	afgebakend	domein,	en	daarvan	zou	
je	verwachten	dat	de	betrouwbaarheid	hoog	is.	Maar	stel	dat	je	met	hetzelfde	aantal	items	
een	 test	 wil	 maken	 voor	 algemeen	 mentaal	 functioneren/cognitief	 vermogen.	 Dan	 zal	 je	
moeten	items	maken	die	heel	diverse	dingen	meten:	verbale	vaardigheden,	mathematische	
vaardigheden,	ruimtelijk	inzicht,	en	nog	veel	meer.	Het	domein	waaruit	je	samplet	is	dan	veel	
heterogener.	Dat	zal	ertoe	leiden	dat	je	items	veel	minder	gecorreleerd	zijn	want	je	domein	
zelf	is	breder.	Je	moet	je	dus	goed	afvragen	hoe	breed	het	domein	is	waarvoor	je	een	test	aan	
het	maken	bent.	Bij	een	goed	afgebakend	domein	moet	je	hoge	betrouwbaarheid	vinden.	

- Trekken	of	toestanden	meten:	Test-hertestbetrouwbaarheid	kan	enkel	gebruikt	worden	voor	
trekken,	voor	stabiele	kenmerken,	en	niet	voor	toestanden.	Je	kan	het	zelfs	omgekeerd	zien:	
Als	je	hoge	test-hertestbetrouwbaarheid	vindt	bij	het	meten	van	een	toestand,	dan	heb	je	zelfs	
evidentie	 tegen	 de	 validiteit	 van	 de	 test,	 want	 dan	 ben	 je	 niet	 echt	 een	 toestand	 aan	 het	
meten.	 Bij	 het	 meten	 van	 toestanden	 kunnen	 we	 wel	 anderen	 dingen	 gebruiken,	 zoals	
parallelvormen	of	nagaan	van	interne	consistentie.	

- Onderscheid	tussen	snelheids-	versus	krachttests	(power	tests):	Snelheidstesten	zijn	testen	
waarbij	je	iets	zo	snel	mogelijk	een	taak	moet	volbrengen.	Bij	een	snelheidstest	kan	je	geen	
interne	consistentie	nagaan	want	niet	iedereen	gaat	binnen	de	tijd	alle	items	kunnen	oplossen,	
en	 bij	 interne	 consistentie	 moet	 je	 wel	 de	 antwoorden	 op	 alle	 items	 opnemen.	 Bij	 een	
snelheidstest	kan	 je	wel	werken	met	test-hertest	betrouwbaarheid.	Bij	een	krachttest	ga	 je	
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mensen	wel	alle	items	zo	goed	mogelijk	laten	oplossen,	en	dan	kan	je	wel	interne	consistentie	
meten.		

- Criteriumbepaalde	tests:	Het	kan	zijn	dat	je	een	test	ontwikkelt	die	in	staat	is	om	een	criterium	
zo	goed	mogelijk	te	voorspellen,	bv.	je	een	test	wil	maken	die	de	context	meet	waarin	mensen	
stress	kunnen	ervaren	(bv.	examens,	stakingen	van	openbaar	vervoer,	relatieproblemen).	Als	
dat	allemaal	samen	voorkomt,	dan	ben	je	waarschijnlijk	zeer	gestresseerd.	De	som	van	deze	
drie	 zal	 waarschijnlijk	 heel	 predictief	 zijn	 voor	 het	 stressniveau	 dat	 je	 hebt.	 Maar	 die	
gebeurtenissen	zijn	niet	gecorreleerd,	ze	komen	onafhankelijk	van	elkaar	voor	in	de	realiteit.	
Je	maakt	dus	een	 test	om	een	bepaald	criterium	zo	goed	mogelijk	 te	voorspellen,	maar	de	
predictoren	die	je	gaat	samennemen	zijn	onderling	niet	gecorreleerd.	Dan	kan	je	geen	interne	
consistentie	gaan	berekenen.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	je	een	slechte	test	hebt.	Je	kan	wel	test-
hertestbetrouwbaarheid	gebruiken	al	die	situaties	nog	eens	voorkomen.		

We	moeten	dus	goed	nadenken	vooraf	over	met	welk	type	test	we	te	maken	hebben	en	 in	functie	
daarvan	kunnen	we	de	ene	vorm	van	betrouwbaarheid	schatten	of	de	andere	vorm.		

	
G. Betrouwbaarheidskwesties	

	

Maar	er	zijn	een	aantal	kwesties	of	problemen	waarmee	we	geconfronteerd	worden	wanneer	we	
binnen	de	klassieke	testtheorie	betrouwbaarheid	gaan	schatten.	

- Een	eerste	probleem	is	beperking	van	bereik.	Hieronder	zie	je	een	voorbeeld	van	wat	de	
impact	daarvan	is.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Veronderstel	dat	je	een	meting	hebt	op	moment	1	en	op	moment	2,	en	je	ziet	hier	het	verband	
tussen	die	twee	meetmomenten	voor	de	volledige	populatie.	Dit	is	een	hoog	verband	(.89).	
Dat	is	dus	een	betrouwbare	proef.	Maar	wat	er	zich	kan	voordoen,	is	dat	je	die	test	niet	gaat	
afnemen	bij	de	volledige	populatie,	maar	bij	een	subpopulatie.	Dat	is	de	grijze	band,	mensen	
die	tussen	0	en	1	scoren.	Je	ziet	dat	daar	in	dat	stukje	het	verband	niet	zo	sterk	is	(.51).	Dat	is	
het	effect	van	restriction	of	range.	Als	je	in	een	relatief	homogene	groep	een	test	afneemt,	dan	
zal	 de	 correlatie/betrouwbaarheid	 dalen.	We	moeten	 dus	 goed	 afvragen	wat	 de	 bepaalde	
doelgroep	is	waarbij	de	test	wordt	afgenomen.	Als	die	doelgroep	dan	relatief	homogeen	is,	
kan	het	perfect	zijn	dat	die	test	niet	goed	is	voor	die	doelgroep,	hoewel	we	wel	veel	evidentie	
hebben	dat	die	test	over	het	algemeen	wel	goed	is.		

- Een	ander	probleem	is	regressie	naar	het	gemiddelde.	Dat	heeft	Francis	Galton	(Britse	
statisticus)	vastgesteld	in	een	onderzoek	waarbij	hij	keek	naar	het	verband	tussen	de	lengte	
van	ouders	en	kinderen.	Hij	stelde	vast	dat	er	daar	een	substantieel	verband	was,	maar	dat	
verband	was	niet	perfect.	Het	gevolg	van	niet	perfecte	verbanden	is	dat	je	kan	voorspellen	
dat	de	extremen	minder	extreem	worden.		
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In	de	grafiek	zie	je	Galtons	observaties	met	de	bolletjes	weergegeven.	De	gele	stippellijn	geeft	
weer	wat	je	zou	moeten	vinden	als	er	een	perfect	verband	zou	zijn	(correlatie	=	1).	Maar	dat	
is	niet	zo.	Er	is	een	substantieel	verband,	maar	het	is	geen	1.	De	rode	lijn	is	de	voorspelling	van	
de	gemiddelde	grootte	van	de	kinderen	op	basis	van	de	gemiddelde	grootte	van	de	ouders.	Je	
ziet	dat	hoe	veder	je	naar	een	van	de	extremen	gaat,	hoe	meer	verschil	is	zit	tussen	de	gele	en	
de	rode	lijn.	Dat	verschil	is	in	een	duidelijke	richting:	Je	voorspelt	minder	extreme.	Als	de	ouder	
een	gemiddelde	grootte	heeft	van	1.80	meter,	dan	ga	je	bij	het	kind	ongeveer	een	grootte	van	
1.75	meter	 voorspellen	 in	 plaats	 van	 ook	 1.80	meter.	 Als	 de	 ouder	 1.60	 zou	 zijn,	 ga	 je	 de	
grootte	van	het	kind	voorspellen	op	1.55	meter	 in	plaats	van	op	1.60.	We	noemen	dat	dus	
regressie	naar	het	gemiddelde:	Wanneer	we	het	verband	bekijken	tussen	twee	variabelen	die	
niet	perfect	gecorreleerd	zijn,	dan	gaat	onze	predictie	 iets	meer	naar	het	gemiddelde	gaan.	
Wanneer	we	dit	toepassen	op	betrouwbaarheid	van	psychologische	metingen,	dan	is	de	X-as	
de	scores	op	de	 test	op	 tijdstip	1	en	de	Y-as	de	scores	op	de	 test	op	 tijdstip	2.	Wat	wil	dit	
zeggen?		

o Ten	eerste,	als	we	op	tijdstip	1	een	hele	extreme	observatie	doen,	bv.	een	IQ	van	155	
bij	een	intelligentietest,	dan	is	de	kans	zeer	groot	dat	we	op	tijdstip	2	een	IQ	lager	dan	
155	zullen	vinden.	Dat	IQ	zal	dan	meer	naar	het	gemiddelde	toe	gaan.	Omgekeerd	ook:	
Als	we	op	tijdstip	één	een	heel	laag	IQ	vaststellen,	dan	gaan	op	tijdstip	2	waarschijnlijk	
een	hoger	IQ	vinden	dan	op	tijdstip	1.	Dat	is	gewoon	het	gevolg	van	het	feit	dat	we	
werken	met	niet-perfect	betrouwbare	metingen.	Er	is	geen	perfect	verband	tussen	de	
twee	testafnames.		

o Ten	tweede,	als	we	een	observatie	doen	(die	observatie	 is	de	combinatie	van	ware	
score	en	fout)	en	we	proberen	de	ware	score	te	schatten,	dan	is	het	interessant	om	
mee	te	nemen	hoe	ver	die	ware	score	van	het	gemiddelde	ligt.	Als	we	dan	een	heel	
extreme	observatie	doen,	ver	van	het	gemiddelde,	dan	is	de	kans	groot	dat	de	ware	
score	meer	naar	het	gemiddelde	toe	ligt	dan	dat	we	bij	de	totale	score	observeren.	Dit	
is	een	formule	waarmee	we	die	ware	score	kunnen	schatten:	𝑋T = 𝑋 + 𝑟UU 𝑋 − 𝑋 .	
Het	is	de	gemiddelde	score	van	een	test,	plus	de	betrouwbaarheid	van	een	test	maal		
het	verschil	tussen	de	observatie	en	het	gemiddelde	van	die	test.		

	
H. Grootte	van	de	betrouwbaarheidscoëfficiënten:	COTAN	

	
Hoe	groot	moet	een	betrouwbaarheidscoëfficiënt	zijn?	Daaromtrent	zijn	er	geen	absolute	waarheden	
in	die	zin	dat	we	mathematisch	kunnen	afleiden	hoe	groot	die	betrouwbaarheid	moet	zijn.	Hetgeen	
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wat	 we	 hebben,	 zijn	 vuistregels.	 Hier	 staan	 de	 vuistregels	 van	 de	 COTAN	 (Commissie	
Testaangelegenheden	in	Nederland).	Zij	maken	een	onderscheid	in	termen	van	het	gebruik	van	de	test:	

- Bij	belangrijke	beslissingen	op	individueel	niveau	
o r	<	.80:	onvoldoende	
o .80	≤	r	<	.90:	voldoende	
o r	≥	.90:	goed	

- Bij	minder	belangrijke	beslissingen	op	individueel	niveau	
o r	<	.70:	onvoldoende	
o .70	≤	r	<	.80:	voldoende	
o r	≥	.80:	goed	

- Bij	‘experimenteel’	gebruik	(op	groepsniveau)	
o r	<	.60:	onvoldoende	
o .60	≤	r	<	.70:	voldoende	
o r	≥	.70:	goed	

Hoe	belangrijker	de	impact	op	de	persoon	die	je	test,	hoe	hoger	de	betrouwbaarheid	moet	zijn.	Als	je	
dus	een	test	gebruikt	die	bepaalt	of	dat	iemand	al	dan	niet	toegang	krijgt	tot	de	opleiding	geneeskunde,	
dan	moet	 je	een	heel	betrouwbare	 test	gebruiken	om	de	garanderen	dat	 iemand	niet	door	allerlei	
toevalssituaties	de	ene	keer	goed	scoort	en	de	andere	keer	slecht.		

	

4. Generaliseerbaarheidstheorie	
	
Zoals	 gezien,	 hebben	 we	 de	 klassieke	 testtheorie,	 maar	 daarnaast	 hebben	 we	 ook	 de	
generaliseerbaarheidstheorie.	 Dat	 is	 een	 theorie	 die	 theoretisch	 gezien	 zeer	 interessant	 is	 om	
betrouwbaarheid	te	meten,	maar	in	de	praktijk	niet	zoveel	gebruikt	wordt.		

Het	 uitgangspunt	 van	 de	 generaliseerbaarheidstheorie	 is	 dat	 je	 verschillende	 bronnen	 hebt	 van	
onbetrouwbaarheid	en	dat	je	via	een	heel	duidelijk	proefopzet	gaat	proberen	om	de	impact	van	die	
verschillende	bronnen	samen	in	kaart	te	brengen	en	tegen	elkaar	afwegen.		

Een	voorbeeld.	Stel,	je	maakt	een	test	om	wetenschapsprestaties	te	meten:	Hoe	goed	is	een	leerling	
in	wetenschappen?	We	kijken	naar	 twee	bronnen	van	onbetrouwbaarheid.	Een	eerste	bron	zijn	de	
taakjes	die	je	moet	uitvoeren	voor	die	test.	Er	zijn	tien	items/taakjes	en	in	principe	zouden	die	allemaal	
in	dezelfde	richting	moeten	wijzen	en	wetenschapsvaardigheden	moeten	meten.	Een	tweede	bron	is	
het	 tijdstip.	 De	 test	 wordt	 bv.	 vandaag	 afgenomen	 en	 opnieuw	 binnen	 2	maanden.	 Als	 je	 dingen	
bevraagt	die	in	die	twee	maanden	niet	worden	besproken	in	de	les,	dan	kan	je	ervan	uitgaan	dat	dat	
wetenschapsinzicht	 vrij	 stabiel	 is.	Wat	 je	 nu	 kan	 doen	met	 die	 generaliseerbaarheidstheorie	 is	 ten	
eerste	 de	 verschillende	 bronnen	 van	 variabiliteit	 systematisch	 in	 kaart	 brengen	 via	 een	
variantieanalysemodel.	Een	eerste	bron	zijn	de	verschillen	tussen	de	adolescenten	die	de	test	afleggen.	
Daarin	ben	je	geïnteresseerd.	Maar	er	is	ook	variantie	die	toegeschreven	moet	worden	aan	de	items,	
en	 daar	 ben	 je	 in	 principe	 niet	 in	 geïnteresseerd,	 want	 je	 hebt	 elk	 item	 opgenomen	 om	
wetenschapsvaardigheid	 van	 de	 adolescenten	 te	meten.	 Het	 volgende	 aspect	 is	 het	moment,	 het	
tijdstip,	nu	en	binnen	twee	maanden.	Daarnaast	heb	je	nog	de	interactie	tussen	de	persoon	en	het	
item.	 Sommige	 mensen	 gaan	 sommige	 items	 wat	 beter	 doen	 dan	 andere	 items.	 Je	 hebt	 ook	 de	
interactie	 tussen	 de	 persoon	 en	 het	 tijdstip.	 Sommige	mensen	 gaan	 op	 het	 ene	 tijdstip	wat	 beter	
functioneren	 dan	 op	 het	 andere.	 Je	 hebt	 ook	 de	 interactie	 tussen	 het	 item	 en	 het	 tijdstip.	 Er	 is	
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misschien	 iets	 in	 het	 nieuws	 geweest	wat	 ervoor	 zorgt	 dat	 een	 item	 de	 tweede	 keer	 beter	wordt	
opgelost	 dan	 de	 eerste	 keer.	 Tenslotte	 heb	 je	 nog	 alle	 mogelijke	 interacties.	 Dat	 is	 eigenlijk	 de	
foutenvariabiliteit.	Wat	je	nu	kan	doen,	is	de	variantie	voor	elk	van	die	componenten	gaan	schatten	in	
zo’n	variantieanalysemodel	en	gaan	kijken	en	welke	componenten	een	belangrijke	bijdrage	heeft.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
We	zien	in	de	tabel	dat	tijdstip	en	alle	mogelijke	interacties	met	tijdstip	relatief	weinig	bijdragen.	In	
deze	studie	krijg	je	dus	op	tijdstip	één	en	op	tijdstip	twee	ongeveer	dezelfde	informatie.	Wat	je	wel	
ziet,	 is	 dat	 het	 item	wel	 bijdraagt	 (5	 procent),	 en	 vooral	 de	 interactie	 tussen	 item	en	 persoon	 (20	
procent).	 Sommige	 mensen	 blijken	 bepaalde	 items	 beter	 te	 kunnen	 dan	 anderen,	 ongeacht	 hun	
algemene	vaardigheid	in	termen	van	wetenschap.	Tenslotte	heb	je	ook	36	procent	variatie	die	je	aan	
niets	kan	toeschrijven.		

Dus	 de	 generaliseerbaarheidstheorie	 laat	 toe	 om	 verschillende	 bronnen	 van	 onbetrouwbaarheid	
systematisch	 binnen	 één	 design	 te	 onderzoeken.	 Maar	 in	 de	 praktijk	 wordt	 eerder	 de	 klassieke	
testtheorie	of	de	moderne	testtheorie	gebruikt.		

	
5. Betrouwbaarheid	binnen	moderne	testtheorie	

	
Ten	derde	kunnen	we	kijken	naar	onbetrouwbaarheid	binnen	de	moderne	testtheorie.	De	drie	meest	
gebruikte	modellen	in	de	moderne	testtheorie	zijn:	

- Het	1-parameter	logistisch	model	
- Het	2-parameter	logistisch	model	
- Het	3-parameter	logistisch	model	

	
A. Basisprincipes	van	moderne	testtheorie	

	
a) 1PL	

	
Het	 1-parameter	 logistisch	 model,	 ook	 wel	 het	 Rasch	Model	 genoemd,	 heeft	 als	 kenmerk	 dat	 de	
slaagkans	 (de	 kans	 op	 een	 item	 correct	 te	 beantwoorden)	 alleen	 afhankelijk	 is	 van	 de	
moeilijkheidsgraad	van	dat	item.	Items	in	een	test	verschillen	alleen	in	moeilijkheidsgraad.	Sommige	
items	zijn	gemakkelijker,	andere	items	zijn	moeilijker	(cf.	inleidend	hoofdstuk).		
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Wat	is	kenmerkend	van	deze	itemresponstheorie?	Je	gaat	items	en	personen	binnen	hetzelfde	model	
afbeelden.	Je	hebt	enerzijds	de	onderliggende	trek/vaardigheid	en	je	kan	het	item	daarop	afbeelden.	
Anderzijds	 heb	 je	 de	 slaagkans.	 Er	 is	 maar	 een	 parameter	 die	 hier	 van	 belang	 is,	 en	 dat	 is	 de	
moeilijkheidsgraad.	De	moeilijkheidsgraad	van	een	item	wordt	gedefinieerd	als	de	vaardigheid	die	je	
nodig	hebt	om	vijftig	procent	kans	te	hebben	om	dat	item	correct	te	beantwoorden.		

	
Bijvoorbeeld	de	bovenste	lijn	is	het	makkelijkste	item.	Daar	heb	je	een	vaardigheid	nodig	van	-2	om	50	
procent	kans	te	maken	om	juist	te	antwoorden.	De	onderste	lijn	is	het	moeilijkste	item	en	daar	heb	je	
een	vaardigheid	van	2	nodig	om	50	procent	kans	te	hebben.	Tegelijk	kan	je	ook	kijken	naar	personen	
op	een	bepaald	 item	(rechtse	grafiek).	Een	persoon	kan	bv.	op	-4	zitten,	en	dan	heeft	hij/zij	vrijwel	
geen	kans	om	dat	 item	correct	 te	beantwoorden.	Een	persoon	die	op	1	 zit	heeft	 voor	dat	 item	50	
procent	kans.	Als	iemand	een	score	heeft	van	vier	op	die	latente	variabele,	dan	heeft	die	persoon	een	
kans	van	ongeveer	.90.		

Je	gaat	dus	personen	en	items	in	hetzelfde	model	afbeelden.	En	bij	het	1PL-model	gaan	de	items	alleen	
van	elkaar	verschillen	in	termen	van	moeilijkheidsgraad.		

Wat	bepaalt	nu	de	kans	dat	iemand	een	item	correct	zal	beantwoorden?	Enerzijds	de	vaardigheid	van	
de	persoon	(waar	situeert	die	persoon	zich	op	dat	onderliggende	trek)	en	de	moeilijkheid	van	het	item.		

	
b) 2-parameter	logistisch	model	

	
Bij	 het	 2PL-model	 komt	daar	 één	parameter	 bij,	 namelijk	 de	discriminatie	 van	het	 item.	Hoe	 goed	
differentieert	een	item	tussen	mensen	die	boven	de	moeilijkheidsgraad	of	onder	de	moeilijkheidsgraad	
liggen	van	een	item.	

Op	de	grafiek	zie	je	drie	items:	Het	blauwe,	het	groene	en	het	zwarte	item.	Als	je	het	zwarte	en	groene	
item	vergelijkt,	dan	zie	je	dat	die	vooral	verschillen	in	moeilijkheid.	Het	zwarte	item	is	gemakkelijker	
dan	het	groene	item.	Je	hebt	meer	vaardigheid	nodig	om	het	groene	item	met	50	procent	kans	correct	
op	 te	 lossen.	 Maar	 voor	 de	 rest	 is	 de	 logistische	 functie	 van	 die	 twee	 vergelijkbaar.	 Dus	 die	
discrimineren	even	goed.	We	zien	ook	dat	het	blauwe	item	dezelfde	moeilijkheidsgraad	heeft	als	het	
zwarte	 item.	Je	moet	een	vaardigheid	hebben	van	-1	om	beide	 items	met	een	kans	van	50	procent	



	 88	

correct	 te	 beantwoorden,	 maar	 het	 verschil	 is	 dat	 het	 blauwe	 item	 beter	 differentieert	 of	
discrimineert.	Mensen	die	onder	-1	liggen,	hebben	minder	kans	om	het	blauwe	item	op	te	lossen	dan	
het	zwarte	item,	en	mensen	die	boven	-1	liggen	hebben	meer	kans	om	het	blauwe	item	op	te	lossen	
dan	het	zwarte	item.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dus	 bij	 het	 2PL-model	 zijn	 er	 twee	 itemkarakteristieken	 van	 belang,	 de	 moeilijkheidsgraad	 en	 de	
discriminatiewaarde.	
	

c) 3-parameter	logistisch	model	
	
Bij	het	3PL-model	komt	er	nog	eens	iets	bij,	namelijk	de	minimumkans	die	je	steeds	hebt	om	het	item	
correct	op	te	lossen.	Daardoor	is	dit	typisch	een	model	dat	je	kan	gebruiken	bij	meerkeuzetesten.	Als	
je	alle	 vragen	moet	 invullen	en	 je	hebt	 telkens	vier	antwoordalternatieven,	dan	heb	 je	 sowieso	25	
procent	kans	om	een	item	correct	te	beantwoorden,	ongeacht	de	onderliggende	vaardigheid.		
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B. Iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie	
	
Vanuit	het	opzicht	van	betrouwbaarheid	zijn	we	geïnteresseerd	in	hoe	we	de	standaardfout	vanuit	de	
moderne	 testtheorie	 kunnen	berekenen.	Hoe	 kunnen	we	de	 variabiliteit	 in	 onze	 schatting	 in	 kaart	
brengen?	We	doen	dit	via	de	iteminformatiecurve	of	–functie.	We	berekenen	de	informatiecurve	voor	
elk	 item,	 en	dan	 kunnen	we	de	 testinformatiefunctie	 of	 –curve	bereken.	De	 iteminformatiefunctie	
geeft	aan	waar	je	met	een	bepaald	item	informatie	krijgt.		
	

a) 1-parameter	logistisch	model	
	
Hieronder	 staat	 een	 voorbeeld	 voor	 1PL.	 De	 zwarte	 lijn	 is	 de	 itemkarakteristieke	 curve/logistische	
curve	 van	 een	 item	 die	 de	moeilijkheid	weergeeft.	 Je	moet	 een	 vaardigheid	 hebben	 van	 1	 om	 50	
procent	kans	te	maken	dat	item	correct	te	beantwoorden.	Wat	je	ziet	op	de	grafiek,	is	dat	als	je	weinig	
kans	hebt	om	een	item	op	te	lossen,	dan	geeft	dat	item	niet	veel	informatie.	Dus	voor	mensen	die	laag	
zitten	op	de	vaardigheid,	heb	je	niet	zoveel	informatie,	maar	ook	voor	mensen	die	hoog	zitten	op	de	
vaardigheid	krijg	je	niet	veel	informatie.	Het	item	is	het	meest	informatief	als	je	rond	de	50	procent	
kans	 hebt	 om	 het	 item	 correct	 op	 te	 lossen,	 dus	 rond	 vaardigheid	 1.	 We	 berekenen	 de	
iteminformatiefunctie	(blauwe	lijn)	als	de	kans	om	het	item	correct	op	te	lossen	maal	de	kans	om	het	
item	niet	correct	op	te	lossen	gegeven	een	bepaalde	vaardigheid.	En	dat	geeft	weer	waar	we	voor	een	
item	het	meeste	informatie	krijgen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Voor	elk	item	kunnen	we	dan	zo’n	iteminformatiefunctie	berekenen.	Die	is	telkens	het	hoogst	in	het	
midden	en	die	neemt	dan	af	langs	de	twee	zijden.	Dan	kunnen	we	de	testinformatiefunctie	berekenen.	
Dat	toont	ons	waar	we	op	het	vaardigheidsniveau	informatie	hebben	op	basis	van	onze	items.	Dat	is	
gewoon	 de	 som	 van	 de	 iteminformatiefuncties.	Wat	 zien	we	 nu	 op	 die	 testinformatiefunctie?	We	
krijgen	het	meeste	informatie	in	het	midden	(rond	vaardigheid	nul)	en	relatief	weinig	informatie	aan	
de	uiteinden.		
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Die	 testinformatiefunctie	 kunnen	 we	 gebruiken	 om	 de	 standaardmeetfout	 te	 berekenen.	 De	
standaardfout	 van	 meting	 gegeven	 een	 bepaald	 vaardigheidsniveau	 is	 de	 vierkantswortel	 van	 1	
gedeeld	door	de	testinformatiefunctie.	Dat	is	hieronder	de	rode	curve.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

We	we	 hierop	 zien	 is	 dat	we	 het	minste	 fouten	maken	 in	 het	midden.	Naarmate	 dat	 iemand	 een	
vaardigheid	heeft	die	hetzij	heel	 laag	 is	of	hetzij	heel	hoog	 is,	hebben	we	een	grotere	fout	op	onze	
vaardigheidsschatting.	Dit	 is	 helemaal	 verschillend	dan	bij	 de	 klassieke	 testtheorie.	Bij	 de	 klassieke	
testtheorie	berekenen	we	een	standaardfout	van	meting	dat	hetzelfde	is	voor	de	volledige	range	van	
vaardigheidsniveau.	 Maar	 met	 de	 moderne	 testtheorie	 kunnen	 we	 een	 vaardigheidsspecifieke	
standaardfout	van	meting	berekenen,	we	krijgen	een	schatting	van	de	betrouwbaarheid	die	specifiek	
is	voor	een	vaardigheidsniveau.		

	
b) 2-paramter	logistisch	model	

	
Bij	 het	 2PL-model	 gebruiken	 we	 hetzelfde	 principe.	 We	 kunenn	 ook	 de	 iteminformatiefunctie	
berekenen,	maar	die	iteminformatiefunctie	is	ook	functie	van	de	discriminatiewaarde	van	het	item.	
Die	verschilt	dus	van	item	tot	item.	De	testinformatiefunctie	is	gewoon	de	som	van	de	verschillende	
iteminformatiefuncties.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Je	kan	dan	ook	opnieuw	de	standaardfout	van	meting	berekenen.	Dat	is	de	vierkantswortel	van	1	op	
testinformatie.	In	dit	geval	zie	je	dat	je	rond	-1	vrij	goed	kan	schatten,	maar	naarmate	de	vaardigheid	
lager	of	hoger	wordt,	gaat	het	slechter.		
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c) 3-paramter	logistisch	model	
	

Bij	 het	 3PL-model	 geldt	 opnieuw	 hetzelfde	 principe.	 Je	 berekent	 voor	 elk	 item	 de	
iteminformatiefunctie.	 Je	 sommeert	de	 items	en	dan	heb	 je	de	 testinformatiefunctie.	Dan	ga	 je	de	
standaardfout	 van	 meting	 conditioneel	 kunnen	 berekenen	 op	 het	 vaardigheidsniveau	 als	 de	
vierkantswortel	van	1	gedeeld	door	de	testinformatiefunctie.		

	

	

	

	

	

	

	
	

6. Meetprecisie	op	het	individuele	niveau	
	

A. Betrouwbaarheidsinterval	op	basis	van	standaardmeetfout	
	
Wat	 kunnen	we	 hiermee	 nu	 doen?	Wat	 betekent	 dit?	 Ten	 eerste	 gaan	we	 ervan	 uit	 zowel	 bij	 de	
klassieke	testtheorie	als	de	moderne	testtheorie	dat	we	niet	perfect	meten.	Wij	maken	fouten.	Wat	
we	proberen	te	doen,	is	in	te	schatten	hoeveel	fout	we	dan	maken.	Anders	gezegd:	We	proberen	in	te	
schatten	wat	de	standaarddeviatie	is	van	die	fout,	ofwel	de	standaardfout	van	meting.	Wat	kunnen	we	
daarmee	 nu	 doen?	 Betrouwbaarheidsintervallen	 identificeren.	We	 kunnen	 dus	 nagaan	wat	 het	 95	
procent	betrouwbaarheidsinterval	is	van	een	bepaalde	vaardigheidsschatting.	Hoe	kunnen	we	dit	nu	
doen?	We	hebben	ons	geobserveerd	gegeven	𝑋Y 	 (bv.	 iemand	heeft	een	bepaalde	 intelligentiescore	
gekregen	 op	 basis	 van	 een	 intelligentietest)	 en	 dan	 kunnen	 daarbij	 het	 95	 procent	
betrouwbaarheidsinterval	berekenen	door	1.96	 (de	 z-waarde)	maal	de	 standdaardfout	van	meting:	
𝑋Y ∓ 1.96𝜎_ .	Wanneer	 je	werkt	met	de	moderne	 testtheorie	heb	 je	een	schatting	𝜃aop	het	 latente	
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vaardigheidheidscontinuüm	 en	 dat	 vermenigvuldig	 je	met	 1,96	maal	 de	 standaardfout	 van	meting	
conditioneel	op	het	vaardigheidsniveau	dat	je	schat:	𝜃a ∓ 1.96𝜎bc.		

Een	 voorbeeld	 hiervan	 voor	 de	 klassieke	 testtheorie.	 Stel	 je	 neemt	 de	 WAIS	 af	 en	 je	 schat	 de	
vaardigheid	op	120.	IQ-scores	worden	zo	berekend	dat	ze	een	gemiddelde	hebben	van	honderd	en	een	
standaarddeviatie	van	15.	Klassieke	intelligentiebatterijen	zoals	de	WAIS	of	de	WISC	of	de	KAIT,	zijn	
vrij	betrouwbaar.	Dat	ligt	rond	de	.95	of	soms	zelfs	nog	hoger.	We	hebben	dus	een	betrouwbaarheid	
bij	onze	afgenomen	test	van	.95.	Wat	kunnen	we	nu	doen?	We	kunnen	het	interval	afbakenen.	Wat	is	
het	interval	waarvan	we	95	procent	zeker	zijn	dat	ons	gemeten	IQ	daarbinnen	ligt?	Zoals	vroeger	gezien	
is	 de	 standaardfout	 van	 meting	 is	 de	 standaarddeviatie	 van	 de	 geobserveerde	 variabele	 maal	 de	
vierkantswortel	 van	 1	 min	 de	 betrouwbaarheid:	 𝜎_ 	 =	 	 𝜎d 1 − 𝜌	 =	 15 1 − .95	 =	 3.35.	 Dat	 is	 de	
standaardfout	van	meting,	de	fout	binnen	de	klassieke	testtheorie	die	zit	op	onze	meting.	Op	basis	
daarvan	 kunnen	 we	 dan	 het	 95	 procent	 betrouwbaarheidsinterval	 voor	 onze	 IQ-score	 van	 120	
berekenen:	120 ∓ 1.96 3.35 = 120 ∓ 6.57.	Dus	als	we	iemand	hebben	met	een	IQ-score	van	120,	
dan	kunnen	we	met	95	procent	zekerheid	zeggen	dat	het	werkelijk	IQ	ligt	tussen	113.43	en	126.57.	Dit	
is	is	veel	interessanter,	namelijk	dat	we	niet	werken	met	een	puntschatting	omdat	we	weten	dat	er	
daar	onbetrouwbaarheid	op	zit,	maar	werken	met	het	betrouwbaarheidsinterval.	Het	is	ook	duidelijk	
dat	als	we	een	betrouwbare	test	hebben,	dat	dat	betrouwbaarheidsinterval	relatief	klein	zal	zijn	en	dat	
we	 relatief	 zeker	 kunnen	 zijn	 van	 onze	 score.	 Als	 we	 een	 onbetrouwbare	 test	 hebben,	 wordt	 dat	
interval	groter	en	zijn	we	onzeker	over	onze	score.		

	
B. Betrouwbaarheidsinterval	van	verschilscores	

	
Wat	vaak	ook	wordt	gebruikt,	zijn	verschilscores.	Je	wil	weten	of	dat	iemand	erop	vooruit	is	gegaan.	Is	
iemand	bijvoorbeeld	minder	depressief	na	het	krijgen	van	therapie?	Je	neemt	bv.	de	Beck	Depression	
Inventory	af	voor	de	therapie	en	na	de	therapie	om	na	te	gaan	of	die	persoon	geëvolueerd	is.	Wat	er	
dan	dikwijls	gebeurt,	is	dat	men	gewoon	een	verschilscore	berekend:	De	score	op	BDI	op	tijdstip	1	min	
de	score	op	BDI	op	tijdstip	2.	Het	 is	natuurlijk	de	bedoeling	dat	het	verschil	negatief	 is:	De	persoon	
moet	lager	scoren	op	moment	2	dan	op	moment	1.	

Maar	 daar	 komt	 een	 probleem	 bij	 kijken,	 namelijk	 dat	 de	 standaardfout	 van	 meting	 van	 een	
verschilscore	 groot	 is.	 Hoe	 komt	 dit?	 We	 weten	 dat	 als	 we	 twee	 variabelen	 aftrekken,	 dat	 de	
standaarddeviatie	van	de	aftrekking	gelijk	is	aan	de	vierkantswortel	van	de	som	van	de	varianties	min	
tweemaal	de	covariantie:	 V(X	– 	Y)		=	 V(X) 	+ 	V(Y)	– 	2COV(X, Y)		Nu,	in	de	klassieke	testtheorie	
gaan	we	ervan	uit	dat	de	fout	niet	gecorreleerd	is,	omdat	het	toevalsfouten	zijn.	De	fout	op	moment	
1	en	de	fout	op	moment	2	zijn	dus	niet	gecorreleerd.	Dus	de	covariantie	is	nul.	Wat	dan	nog	overblijft,	
is	de	variantie	op	tijdstip	1	en	2.	Die	worden	gewoon	samengeteld.	Dat	ziet	er	zo	uit	bij	de	klassieke	

testtheorie:	𝜎rstt = 𝜎²_7 + 𝜎²_4,	en	zo	bij	de	moderne	testtheorie:	𝜎rsttDu = 𝜎²bv + 𝜎²bc.		

Dus	de	standaarddeviatie	(vierkantswortel	van	de	variantie)	is	de	vierkantswortel	van	de	variantie	van	
de	fout	op	moment	1	en	de	variantie	van	de	fout	op	moment	2.	Dit	wil	dus	zeggen	dat	een	verschilscore	
zeer	onbetrouwbaar	kan	zijn	omdat	we	de	fout	om	meetmoment	1	en	de	fout	om	meetmoment	2	
eigenlijk	gewoon	gaan	samentellen.	Dus	stel	dat	je	therapie/interventie	geen	effect	heeft,	dan	zal	je	
bij	 een	heel	 aantal	mensen	 toch	effect	 zien	 in	de	 scores	op	BDI.	 Je	 zou	denken	dat	 ze	 vooruit	 zijn	
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gegaan,	maar	dat	kan	gewoon	toe	te	schrijven	zijn	aan	de	fout	en	niet	aan	reële	verbetering.	Wil	dat	
dan	zeggen	dat	we	nooit	met	verschilscores	mogen	werken?	Niet	noodzakelijk,	maar	we	moeten	het	
wel	 systematisch	onderzoeken	en	we	moeten	onthouden	dat	verschilscores	alleen	mogen	gebruikt	
worden	als	er	gemiddeld	genomen	een	duidelijk	effect	is	(een	groot	verschil)	en	als	onze	fout	relatief	
klein	is	ten	opzichte	van	het	effect.		

	
7. Keuze	tussen	klassieke	en	moderne	testtheorie	

	
We	 hebben	 gezien	 dat	 zowel	 de	 klassieke	 testtheorie	 als	 de	 moderne	 testtheorie	 vaak	 gebruikt	
worden.	Waartussen	moeten	we	nu	kiezen?	Vanuit	de	moderne	testtheorie	zijn	er	heel	wat	kritieken	
op	de	klassieke	testtheorie:	

1. In	de	klassieke	testtheorie	wordt	gewoon	gewerkt	met	somscores.	Je	geeft	bijvoorbeeld	een	
analoog	redeneertestje	met	20	items.	Elk	item	wordt	gescoord	met	juist	of	fout,	1	of	0,	en	je	
berekent	dan	gewoon	de	som	van	die	20	items.	De	mogelijke	scores	gaan	van	0	tot	20.	Dit	wil	
zeggen	 dat	 we	 in	 de	 klassieke	 testtheorie	 geen	 rekening	 houden	 met	 verschillen	 in	
discriminatie	van	individuele	items.	We	gaan	ervan	uit	dat	elk	item	even	belangrijk	is	en	even	
goede	onderscheidingen	tussen	mensen	toelaat.		

2. De	schatting	van	betrouwbaarheid	in	de	klassieke	testtheorie	is	gevoelig	voor	de	homogeniteit	
van	de	 steekproef	 (zie	 eerder).	Neem	bv.	 de	WAIS,	 een	 intelligentietest	 voor	de	 algemene	
Belgische	populatie.	Als	we	die	hier	in	onze	groep	studenten	zouden	afnemen,	dan	zou	die	veel	
minder	betrouwbaar	zijn	omdat	we	zitten	met	een	homogene	groep.		

3. Het	bevat	het	fenomeen	van	regressie	naar	het	gemiddelde	(zie	eerder).		
4. In	de	klassieke	testtheorie	kunnen	we	met	de	scores	op	zich	niet	doen.	Stel	dat	je	een	analoog	

redeneertest	afneemt	met	20	items,	wat	betekent	10	op	20	dan?	Dat	betekent	dat	je	10	items	
correct	hebt	beantwoord,	maar	je	weet	niet	welke	items	dat	dat	zijn	met	enkel	‘10’.	Het	kan	
zijn	dat	al	die	items	een	gemiddelde	moeilijkheidsgraad	hebben,	maar	het	kan	ook	zijn	dat	daar	
heel	moeilijke	en	heel	gemakkelijke	items	inzitten,	maar	je	weet	dat	niet.	Je	weet	dus	niet	wat	
het	betekent	om	10	items	correct	te	beantwoorden.	Dat	wordt	opgelost	door	die	test	bij	een	
grote,	 representatieve	 groep	 af	 te	 nemen	waar	 die	 test	 voor	 bedoeld	 is	 en	 dan	 kan	 je	 dit	
gebruiken	 om	 te	 vergelijken.	 Het	 kan	 zijn	 dat	 in	 vergelijking	met	 die	 grote	 groep,	 10	 een	
gemiddelde	 score	 is,	 of	 net	 heel	 hoog,	 of	 net	 heel	 laag,	 allemaal	 afhankelijk	 van	 de	
referentiegroep/normgroep.	Dus	de	ruwe	score	heeft	op	zich	geen	betekenis,	er	is	noodzaak	
aan	normering.		

5. Met	de	klassieke	testtheorie	doen	we	aan	‘measurement	by	fiat’.	We	gaan	ervan	uit	dat	er	
onderliggend	 een	 intervalschaal	 is	 en	 dat	 wij	 rustig	 mogen	 optellen	 zonder	 dat	 we	 dat	
aantonen.	Maar	dat	is	gewoon	een	assumptie.		We	nemen	gewoon	aan	dat	de	geobserveerde	
score	de	som	is	van	de	ware	score	en	de	fout	en	we	maken	daar	een	heel	uitgebreid	model	
voor,	maar	we	toetsen	dat	niet.		

6. Prestaties	kunnen	alleen	geïnterpreteerd	worden	binnen	de	test.	
7. Bij	 de	 klassieke	 testtheorie	 gaan	 we	 er	 ook	 van	 uit	 dat	 de	 standaardmeetfout,	 de	

onbetrouwbaarheid,	 hetzelfde	 is	 op	 elk	 niveau	 van	 de	 vaardigheid.	 Dus	 de	 klassieke	
testtheorie	gaat	ervan	dat	als	we	nu	een	 IQ	meten	van	60	of	een	 IQ	van	140,	dat	dat	even	
betrouwbaar	is.	Maar	als	we	dat	analyseren	met	de	moderne	testtheorie,	dan	zien	we	dat	dat	
niet	klopt.	We	meten	minder	betrouwbaar	aan	de	uiteinden.		
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Ondanks	alles,	wat	is	nu	het	voordeel	van	de	klassieke	testtheorie?	Wat	is	de	reden	dat	die	toch	nog	
veel	gebruikt	wordt?	Dat	komt	gewoon	omdat	die	eenvoudig	is	en	het	best	gekend	is.	Je	moet	redelijk	
wat	wiskunde	kennen	om	die	moderne	testtheorie	te	begrijpen	en	gebruiken.			

We	 kunnen	ook	het	 omgekeerde	perspectief	 innemen	en	 kijken	naar	 de	nadelen	 van	de	moderne	
testtheorie:	

1. Het	is	mathematisch	complex.	
2. Wanneer	 we	 een	 test	 ontwikkelen	 volgens	 de	 klassieke	 testtheorie	 en	 we	 doen	 dat	 zeer	

zorgvuldig,	 dan	 gaan	we	 het	meestal	 niet	 veel	 beter	 doen	met	 een	 test	 die	 ontwikkeld	 is	
volgens	de	moderne	testtheorie.	Loont	het	wel	om	zo’n	complex	model	te	gebruiken	als	een	
gemakkelijk	model	een	niet	veel	lagere	test-criterium	correlatie	heeft?		

Desalniettemin	zijn	er	enkele	grote	voordelen	aan	de	moderne	testtheorie:	

1. We	 doen	 niet	 aan	measurement	 by	 fiat.	We	 gaan	 niet	 gewoon	 assumeren	 dat	 ons	model	
correct	 is,	maar	we	toetsen	het.	Bijvoorbeeld	bij	het	1PL-model	veronderstellen	we	dat	alle	
items	van	elkaar	verschillen	alleen	in	termen	van	moeilijkheid.	En	dat	kan	ook	getoetst	worden.	
Met	die	moderne	testtheorie	kunnen	we	nagaan	hoe	zeer	de	data/realiteit	afwijkt	van	ons	
model.	Dat	geeft	ons	validiteitsevidentie	over	de	interne	structuur.		

2. Bij	 de	 moderne	 testtheorie	 hebben	 we	 een	 specifieke	 standaardmeetfout.	 We	 zullen	
vaststellen	 dat	 als	 iemand	heel	 laag	 of	 heel	 hoog	 scoort,	 dat	we	 dan	minder	 betrouwbaar	
meten.		

3. We	kunnen	equivaleren.	Wat	wil	dit	zeggen?	Voor	heel	veel	toepassingen	is	het	interessant	
om	meerdere	tests	te	hebben,	meerdere	testvormen.	Stel	dat	je	taalontwikkeling	of	taalbegrip	
wil	meten	van	het	eerste	leerjaar	tot	het	zesde	leerjaar.	Het	is	duidelijk	dat	je	niet	dezelfde	
test	kan	gebruiken	voor	kinderen	van	6	tot	12	jaar.	Wat	je	kan	doen,	is	een	test	maken	voor	6-
jarigen	met	heel	eenvoudige	tekstjes.	Voor	kinderen	van	7	jaar	ga	je	de	moeilijke	items	van	de	
eerste	test	overnemen	en	nieuwe	items	maken	op	basis	van	wat	7-jarige	kinderen	normaal	
kennen.	 Voor	 die	 van	 8	 jaar	 hetzelfde.	 Etc.	 Je	 gaat	 dan	 een	 test	 hebben	 voor	 elk	 jaar	
afzonderlijk	met	telkens	een	paar	 items	die	overlappen.	Met	de	klassieke	testtheorie	 is	het	
heel	moeilijk	om	te	onderzoeken	hoe	iemand	zich	ontwikkelt	doorheen	die	zes	jaar,	want	dan	
moet	je	vertrekken	van	een	test	waarbij	je	alle	items	aan	alle	respondenten	geeft.	Maar	bij	de	
moderne	testtheorie	is	het	wel	mogelijk	om	over	die	zes	jaar	één	vaardigheidscontinuum	te	
schatten	op	basis	van	de	items	die	overlappen	tussen	telkens	twee	subtesten.	Dat	noemen	we	
equivaleren,	 namelijk	 dat	 we	 resultaten	 hebben	 van	 subtesten	 waarbij	 telkens	 een	 items	
overlappen	en	telkens	een	aantal	items	specifiek	zijn	voor	die	subtest.		

4. Binnen	 de	 moderne	 testtheorie	 gaat	 men	 heel	 goed	 itemvertekenig	 onderzoeken,	
bijvoorbeeld	‘Werkt	een	item	in	de	VS	op	dezelfde	manier	bij	blank	en	zwart?’	of	‘Werkt	een	
item	hetzelfde	bij	Vlaamse	kinderen	of	Vlaamse	kinderen	van	Turkse	herkomst?’.	Dat	kunnen	
we	heel	goed	bekijken	met	de	moderne	testtheorie,	en	niet	goed	met	de	klassieke	testtheorie.		

Er	zijn	dus	weldegelijk	specifieke	voordelen	en	contexten	waarbinnen	men	best	werkt	met	de	moderne	
testtheorie.	Bijvoorbeeld	de	PISA-testen	(Programme	for	International	Student	Assessment)	worden	
over	heel	veel	culturen	heen	gebruikt,	en	daarvoor	gebruikt	men	dan	ook	het	Rasch-model	(1PL).		
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8. Betrouwbaarheid	en	validiteit	
	
Hoe	hangen	validiteit	en	betrouwbaarheid	nu	samen?	Hierbij	wordt	vaak	onderstaand	beeld	gebruikt.	
Je	speelt	zogezegd	vogelpiek,	en	er	zijn	vier	mogelijke	situaties	(maar	cirkel	rechtsboven	is	niet	echt	
correct).		

	

	

	

	

	

	

	

De	cirkel	rechtsonder	is	een	metafoor	voor	een	test	die	zowel	betrouwbaar	is	en	valide.	Je	maakt	wel	
een	fout,	maar	die	fout	is	relatief	klein	en	het	zit	recht	erop	in	het	midden.		

Links	beneden	is	een	test	afgebeeld	die	wel	betrouwbaar	is	maar	niet	valide.	De	persoon	gooit	altijd	
wel	ongeveer	op	dezelfde	plaats,	maar	niet	op	de	juiste	plaatst,	niet	in	het	midden.	Het	is	betrouwbaar	
want	je	komt	altijd	op	hetzelfde	uit,	maar	er	is	een	systematische	meetfout.	Je	bent	naast	de	kwestie	
bezig.		

Linksboven	is	een	voorbeeld	van	niet	valide	en	niet	betrouwbaar.	Je	zit	niet	in	het	midden	erop,	en	er	
zit	ook	nogal	wat	variabiliteit	tussen	de	verschillende	metingen.	Er	zitten	toevalsfouten	in	je	meting,	
en	die	meting	is	niet	de	meting	die	je	wilt.		

Rechtsboven	tenslotte	zou	onbetrouwbaar	maar	valide	moeten	voorstellen,	maar	dat	is	eigenlijk	niet	
correct	afgebeeld.	Het	stelt	gewoon	onbetrouwbaarheid	voor.	Je	gooit	en	gooit	en	het	is	telkens	op	
een	andere	plaats.	Een	test	die	echt	heel	onbetrouwbaar	is,	kan	niet	valide	zijn.	Dus	‘but	valid’,	dat	
klopt	hier	niet,	dat	moet	geschrapt	worden.	Je	kan	wel	je	test	betrouwbaarder	maken	en	dan	ga	je	van	
rechtsboven	naar	rechtsonder	of	ergens	daartussen.	Dan	gaan	die	punten	wat	minder	verspreid	zijn	
en	rond	het	midden	liggen,	en	dan	krijg	je	wat	(meer)	validiteit.		

	
A. Betrouwbaarheid	als	psychometrisch	en	diagnostisch	kernbegrip	versus	als	alledaags	begrip	

	
Wanneer	we	betrouwbaarheid	en	validiteit	tegen	elkaar	afzetten,	worden	we	ook	geconfronteerd	met	
het	 probleem	 dat	 die	 begrippen	 in	 het	 dagdagelijks	 taalgebruik	 iets	 anders	 betekenen	 dan	 in	 het	
wetenschappelijke	taalgebruik.	Het	is	belangrijk	om	daarvan	op	de	hoogte	te	zijn.		

Als	we	kijken	naar	het	begrip	betrouwbaarheid	 in	ons	diagnostisch	model,	vanuit	onze	 testtheorie,	
waarover	gaat	het	dan?		

- De	 herhaalbaarheid	 van	 de	 meting.	 Wat	 gebeurt	 er	 als	 we	 dezelfde	 meting	 herhaaldelijk	
toepassen	en	ervan	kunnen	uitgaan	dat	er	geen	leereffecten	zijn.	

- Het	gaat	om	toevalsfouten	en	niet	om	systematische	of	constante	fouten.	
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- We	gaan	de	standaardmeetfout	berekenen	vanuit	een	betrouwbaarheidsbenadering	en	we	
gaan	proberen	in	kaart	te	brengen	wat	de	variabiliteit	is	rond	de	schatting	die	we	maken.		

Als	we	kijken	naar	betrouwbaarheid	in	het	dagdagelijks	taalgebruik,	waarover	gaat	het	dan?	

- Een	gewaardeerd	kenmerk	van	een	persoon.	
- Een	kenmerk	waarop	mensen	te	onderscheiden	zijn.	
- Verantwoord	vaststellen	van	kenmerken.	Is	bv.	de	weersvoorspelling	betrouwbaar?	Heeft	men	

(weers)kenmerken	 correct	 vastgesteld?	 Let	 op:	 Deze	 alledaagse	 betekenisgeving	 van	
betrouwbaarheid	is	wat	wij	in	wetenschappelijke	taal	verstaan	onder	validiteit.		

Dus	 we	 moeten	 voorzichtig	 zijn.	 Betrouwbaarheid	 heeft	 een	 andere	 betekenis	 in	 onze	
wetenschappelijke	 theorie	 dan	 in	 het	 alledaagse	 leven.	 In	 onze	 wetenschappelijke	 theorie	 gaat	
betrouwbaarheid	gewoon	over	toevallige	fouten,	en	niet	over	het	feit	of	we	een	kenmerk	accuraat	
vaststellen	met	onze	testprocedure,	want	dat	is	een	validiteitskwestie.		

	
B. Betrouwbaarheid	als	de	bovengrens	van	de	validiteit	

	
Validiteit	en	betrouwbaarheid	zijn	twee	andere	dingen,	maar	ze	hangen	duidelijk	samen.	Als	 je	een	
perfect	onbetrouwbare	test	hebt,	dan	meet	je	niets.	Als	je	een	test	zou	herhalen	en	je	krijgt	telkens	
een	totaal	andere	score,	dan	ben	je	eigenlijk	niets	aan	het	meten,	en	dan	heb	je	natuurlijk	ook	geen	
validiteit	want	je	meet	niet	wat	je	wilt	meten.		

Als	we	een	criteriumcorrelatie	berekenen,	bv.	de	correlatie	tussen	een	toegangsproef	en	de	scores	op	
het	einde	van	het	eerste	academiejaar.	We	weten	dat	er	altijd	meetfout/onbetrouwbaarheid	zit	op	
onze	predictor,	de	toegangsproef,	maar	er	zit	ook	altijd	meetfout	op	de	meting	van	ons	criterium,	de	
scores.	Het	gevolg	is	dat	de	correlatie	die	we	zullen	observeren	lager	is	dan	de	correlatie	tussen	de	
twee	theoretische	variabelen,	namelijk	tussen	de	ware	score	op	de	toegangsproef	en	de	ware	score	

van	de	resultaten	na	het	eerste	academiejaar.	Daar	bestaat	een	formule	voor:	𝑟dw = 𝑟x2 𝑟dd×𝑟ww .	
Als	 we	 de	 correlatie	 tussen	 de	 ware	 score	 op	 de	 predictor	 en	 de	 ware	 score	 op	 ons	 criterium	
vermenigvuldigen	 met	 de	 vierkantswortel	 van	 de	 betrouwbaarheid	 van	 de	 predictor	 maal	 de	
betrouwbaarheid	van	het	criterium,	dan	hebben	de	geobserveerde	correlatie	tussen	onze	predictor	en	
criterium.	Maar	als	we	nu	ook	geïnteresseerd	zijn	in	de	hogere,	theoretische	correlatie,	dan	kunnen	
we	 correctie	 voor	 attenuatie	 doen.	 Dat	wil	 zeggen	 dat	we	 de	ware	 correlatie	 tussen	 predictor	 en	
criterium	kunnen	schatten	door	 te	corrigeren	voor	de	onbetrouwbaarheid.	Dat	houdt	 in	dat	we	de	
geobserveerde	 correlatie	 delen	door	 de	 vierkantswortel	 van	de	betrouwbaarheid	 van	de	predictor	
maal	 de	betrouwbaarheid	 van	het	 criterium:	𝑟x2 =

5z{
5zz×5{{

.	Maar	 dat	 is	 enkel	 nodig	 als	we	dus	

geïnteresseerd	zijn	in	het	theoretische	verband.	Als	we	daarentegen	gewoon	willen	weten	hoe	goed	
een	predictor	voorspelt	voor	een	bepaalde	groep	mensen,	dan	kunnen	we	alleen	maar	beroep	doen	
op	wat	we	observeren.		

Betrouwbaarheid	is	een	heel	belangrijk	concept	dat	we	systematisch	moeten	meenemen	in	onderzoek.	
De	 betrouwbaarheid	 bepaalt	 de	 bovengrens	 van	 de	 validiteit.	Maar	 het	 is	 niet	 omdat	 we	 kunnen	
aantonen	dat	onze	test	betrouwbaar	is,	dat	onze	test	ook	valide	is.		
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DEEL	III:	FAIRHEID	
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Fairheid	
	
Als	we	kijken	naar	de	nieuwe	Standards,	dan	zijn	er	niet	twee,	maar	drie	grote	concepten.	Historisch	
gezien	 waren	 er	 slechts	 twee	 concepten	 in	 het	 assessmentveld,	 namelijk	 betrouwbaarheid	 en	
validiteit,	maar	fairheid	is	daar	onlangs	bijgekomen.	De	VS	neemt	hierbij	het	voortouw	om	het	belang	
van	fairheid	te	benadrukken	wanneer	we	de	kwaliteit	van	assessmentmethodes	beoordelen.		

	
1. Inleiding	

	
Wat	 is	 nu	 fairheid?	 Volgens	 het	 woordenboek	 gaat	 het	 om	 ‘rechtvaardigheid’,	 ‘redelijkheid’,	
‘billelijkheid’	of	 ‘schappelijkheid’.	Als	we	kijken	naar	het	dagdagelijks	 taalgebruik,	dan	bedoelen	we	
met	‘fair’	iets	dat	‘eerlijk’	of	‘oprecht’	is.		

Wat	wij	 ermee	 bedoelen,	 is	 in	welke	mate	mensen	met	 verschillende	 achtergronden	 (mannen	 vs.	
vrouwen,	blanken	vs.	zwarten,	etc.)	eerlijk	worden	behandeld	wanneer	ze	een	test	afleggen	en	op	basis	
van	een	test	geëvalueerd	worden.	Dat	is	de	kernvraag	bij	fairheid.	Het	achterliggende	idee	is	dat	het	
te	maken	 heeft	met	 het	 creëren	 van	 gelijke	 kansen.	 In	welke	mate	 gaat	 het	 gebruik	 van	 een	 test	
mensen	meer	gelijke	kansen	geven	of	net	niet?	Dat	is	een	zeer	fundamentele	kwestie.	In	onze	wereld	
die	steeds	meer	multicultureel	wordt,	is	dit	een	heel	belangrijke	zaak.		

Dit	 principe	 van	 fairheid	maakte	 snel	 opgang	 in	 de	VS	 in	 kader	 van	 selectie	 voor	 hoger	 onderwijs.	
Diegenen	die	vroeger	binnen	geraakten	in	grote	instellingen	zoals	Harvard	of	Yale,	hadden	een	bepaald	
netwerk,	 hadden	 naar	 de	 juiste	 scholen	 geweest,	 etc.	 Maar	 men	 wou	 dat	 veranderen	 door	 een	
ingangstest	in	te	voeren	zodat	mensen	zonder	dat	netwerk	of	die	achtergrond	maar	toch	met	de	juiste	
competenties	konden	binnen	geraken.	Men	voerde	dus	een	ingangsexamen	in	net	vanuit	het	idee	om	
iedereen	gelijke	kansen	te	bieden.	Maar	nogal	paradoxaal	wordt	de	dag	van	vandaag	hierover	heel	wat	
gediscussieerd.	Men	argumenteert	dat	het	net	mensen	uit	lagere	sociale	klassen	zou	tegenhouden.	In	
deze	context	heeft	men	sterk	nagedacht	over	fairheid:	In	welke	mate	is	het	fair	om	mensen	bepaalde	
testen	te	laten	afleggen?	Geeft	hen	dat	een	terechte	kans	of	niet	om	zich	verder	te	ontwikkelen?		

Maar	waarover	gaat	 fairheid	nu	vooral?	Fairheid	gaat	vooral	over	de	vraag	of	de	 inschatting	die	 je	
maakt	van	een	kenmerk	van	een	persoon	effect	kan	worden	geïnterpreteerd	en	gebruikt	zoals	je	het	
bedoelt	of	zoals	de	test	bedoeld	is.	Of	anderzijds	gaat	het	over	kenmerken	van	de	geteste	persoon	of	
contextfactoren	die	ertoe	lijden	dat	dat	niet	het	geval	is,	dat	de	test	niet	wordt	gebruikt	zoals	bedoeld.	
Dit	 wil	 zeggen	 dat	 fairheid	 eigenlijk	 een	 validiteitskwestie	 is.	 Heel	 veel	 concepten	 die	 besproken	
werden	bij	validiteit,	gaan	dan	ook	hier	terugkeren,	maar	onder	de	noemer	van	fairheid.	Stel	dat	je	een	
verbale	 kennistest	 maakt,	 en	 je	 steekt	 daar	 heel	 veel	 vragen	 in	 over	 racen,	 vissen,	 voetballen,	
bergbeklimmen,	etc.,	dan	ga	je	de	jongens	bevoordelen.	Dat	is	niet	fair	als	je	verbale	vaardigheden	wil	
meten,	 want	 op	 die	 manier	 meet	 je	 gewoon	 kennis	 van	 specifieke	 interesses	 die	 vooral	 jongens	
interesseren.	Het	is	dus	in	zijn	kern	een	validiteitskwestie	want	je	meet	niet	goed	wat	je	bedoelt	te	
meten	met	die	test.		

Fairheid	is	een	validiteitskwestie	die	doorheen	het	volledige	testproces	aandacht	moet	krijgen,	vanaf	
de	constructie	tot	de	concrete	toepassing	in	de	praktijk.	

Fairheid	is	ook	iets	dat	we	moeten	evalueren	voor	concrete	contexten	voor	concrete	personen.	Want	
wat	bepaalt	de	testafname?	Niet	alleen	de	test,	niet	alleen	de	vaardigheid	of	het	kenmerk	dat	we	willen	
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meten,	maar	ook	de	context	waarin	het	gebeurt	(bv.	anoniem	vs.	niet	anoniem)	en	andere	kenmerken	
van	de	geteste	persoon	(bv.	geslacht).		

Wat	we	gaan	doen	om	de	fairheid	te	bevorderen,	is	aanpassingen	aanbrengen	aan	de	test	en	opletten	
dat	we	niet	 ten	onrechte	gaan	bevoordelen.	Soms	kan	het	zijn	dat	door	niet	aan	te	passen	dat	we	
sommige	mensen	ten	onrechte	benadelen,	soms	kan	het	ook	zijn	dat	door	aan	te	passen	we	sommige	
mensen	ten	onrechte	gaan	bevoordelen.	Fairheid	 is	dus	geen	gemakkelijke	zaak.	Er	 is	dikwijls	geen	
gemakkelijke	oplossing	en	we	moeten	de	complexiteit	van	de	situatie	goed	proberen	in	te	schatten.		

	
2. Algemene	visies	op	fairheid	

	
Als	we	naar	de	assessmentpraktijk	kijken,	zien	we	dat	er	vier	grote	benaderingen	zijn	op	fairheid.	Die	
vier	vormen	van	fairheid	sluiten	elkaar	niet	uit.	Het	ene	kan	samengaan	met	het	andere.		
	

A. Fairheid	van	behandeling	gedurende	het	proces	van	testen	
	
Het	 idee	 van	 psychologisch	 testen	 is	 dat	we	mensen	 dezelfde	 kans	 geven	 om	 hun	 kunnen	 of	 hun	
kenmerken	te	laten	zien.	Dat	doen	we	typisch	door	te	standaardiseren.	In	de	testhandleiding	staat	op	
welke	manier	 de	 test	moet	 afgenomen	worden.	 Een	 test	 op	 een	 andere	manier	 of	 in	 een	 andere	
context	afleggen,	kan	serieuze	effecten	hebben.	Kinderen	scoren	bijvoorbeeld	hoger	op	de	WISC	als	ze	
die	thuis	afleggen	dan	in	een	schoolse	context.	Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	is	dat	kinderen	zich	
thuis	meer	op	hun	gemak	voelen	en	dat	er	dus	minder	testangst	is.	Een	andere	mogelijke	verklaring	is	
dat	thuis	testen	een	meer	familiare	houding	creëert,	wat	ervoor	zorgt	dat	de	testleider	onbewust	het	
kind	wat	meer	aanmoedigt.	Hoe	gaan	we	proberen	dergelijke	ongewenste	effecten	te	vermijden,	door	
te	standaardiseren	dus.	

Over	het	algemeen	is	dat	nodig	en	werkt	dat	goed,	maar	soms	kan	dat	ook	problemen	opleveren.	Stel	
dat	je	een	leesvaardigheidstest	afneemt	bij	een	persoon	die	slechtziend	is,	dan	kan	het	zijn	dat	je	het	
lettertype	moet	vergroten.	Maar	dan	is	dat	niet	meer	gestandaardiseerd,	maar	het	geeft	die	persoon	
toch	een	eerlijke	kans	om	de	leesvaardigheidstest	zo	goed	mogelijk	af	te	leggen.	

Dus	we	gaan	standaardiseren	om	de	behandeling	fair	te	houden,	maar	soms	kan	dat	zelf	onfairheid	
introduceren	en	moeten	we	flexibel	zijn.			

	
B. Fairheid	als	afwezigheid	van	meetvertekening	

	

De	 tweede	 benadering	 is	 psychometrisch.	We	 gaan	 gewoon	 kijken	 of	 een	 instrument	 op	 dezelfde	
manier	functioneert	voor	de	verschillende	subgroepen.	We	kunnen	dat	op	verschillende	niveaus	doen.		

- Differentieel	 itemfunctioneren	 is	 op	 het	 niveau	 van	 de	 individuele	 items,	 de	 items	
functioneren	anders	voor	de	verschillende	groepen:	

o Uniforme	vertekening:	Bijvoorbeeld	 is	de	moeilijkheidsgraad	van	elk	 item	hetzelfde	
voor	 mannen	 en	 vrouwen	 of	 voor	 autochtonen	 en	 allochtonen?	 In	 een	
woordenschattest	kan	je	bijvoorbeeld	vragen	‘Wat	is	spek?’,	dan	gaan	kinderen	met	
een	moslimachtergrond	benadeeld	 zijn,	 omdat	dit	 varkensvlees	 is.	Moslimkinderen	
die	 sterk	 taalvaardig	 zijn	gaan	hierop	misschien	wel	 kunnen	antwoorden,	maar	het	
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item	is	gemiddeld	genomen	moeilijker	dan	voor	kinderen	die	geen	moslimachtergrond	
hebben.		

o Niet-uniforme	vertekening:	De	discriminatiewaarde	van	dat	item	is	niet	hetzelfde	voor	
de	verschillende	groepen.		

- Differentieel	testfunctioneren:	We	kunnen	over	alle	items	heen	gaan	kijken	of	de	testscore	
dezelfde	betekenis	heeft	voor	de	verschillende	groepen.	Als	heel	veel	items	fouten	vertonen,	
dan	zal	die	totale	testscore	problematisch	zijn.	Als	er	maar	een	verkeerd	item	inzit,	dan	zal	die	
globale	testscore	wel	nog	meevallen.	

- Predictieve	vertekening:	In	de	praktijk	willen	we	de	test	voor	iets	gebruiken,	bv.	in	kader	van	
selecties.	Dan	kunnen	we	een	probleem	hebben	met	predictieve	vertekening,	namelijk	dat	we	
niet	 dezelfde	 voorspellingen	 maken	 op	 basis	 van	 een	 test.	 Er	 wordt	 bijvoorbeeld	 vaak	
gediscussieerd	dat	 intelligentietests	gebiased	zijn	tegen	zwarten,	dat	die	 intelligentie	vooral	
goed	meten	bij	blanken	maar	niet	bij	zwarten.	Stel	dat	zwarten	een	blanken	dezelfde	score	
halen	op	een	test,	dan	voorspel	je	met	die	score	een	betere	prestatie	voor	zwarten	dan	voor	
blanken.	Hoe	kan	dat?	Als	bv.	een	intelligentietest	allerlei	zaken	bevat	waar	mensen	met	een	
andere	etnisch-culturele	achtergrond	niet	mee	vertrouwd	zijn,	die	test	is	eigenlijk	te	moeilijk	
voor	hen	gegeven	hun	onderliggende	reële	vaardigheid,	en	dan	gaan	zij	 lager	scoren	op	die	
test	qua	IQ	dan	het	IQ	dat	ze	werkelijk	hebben.	Het	IQ	van	een	blanke	wordt	beter	gemeten	
en	het	IQ	dat	die	haalt	op	de	test	komt	beter	overeen	met	zijn	werkelijk	IQ.	Uiteindelijk	gaan	
zwarten	die	dezelfde	score	halen	op	de	test	als	een	blanke	het	toch	beter	doen	op	het	criterium	
omdat	nog	een	deel	intelligentie	niet	gevat	werd	met	de	test.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Predictievertekening	 kan	 in	 de	 twee	 richtingen	 gaan.	 Je	 kan	 onderprediceren	 of	
overprediceren.	 Predictieve	 vertekening	 is	 ook	 een	 systematisch	 probleem.	 Men	 gaat	
bijvoorbeeld	de	prestatie	van	zwarten	op	basis	van	de	test	systematisch	onderschatten.		

- Vergelijkbaarheid	van	construct:	Je	kan	nog	een	stap	verder	gaan	en	je	afvragen	of	het	wel	
gaat	om	hetzelfde	construct.	Sommigen	hebben	beweerd	dat	 intelligentietesten	niet	alleen	
vertekend	zijn	omwille	van	het	type	taakjes	die	men	gebruikt,	maar	dat	het	begrip	intelligentie	
zelf	niet	hetzelfde	 is	over	 culturen	heen.	Wat	wij	 dus	onder	 intelligentie	 verstaan,	 zou	 iets	
anders	 zijn	 dan	 wat	 intelligentie	 is	 in	 Zuid-Afrika.	 Onze	 intelligentietesten	meten	 dan	 niet	
alleen	slecht	omdat	ze	de	verkeerde	vragen	stellen,	maar	omdat	het	begrip	intelligentie	zelf	
een	 culturele	 constructie	 zou	 zijn.	 We	 moeten	 dus	 kunnen	 nagaan	 of	 het	 construct	
vergelijkbaar	is.	
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C. Fairheid	als	toegang	tot	het	construct	zoals	gemeten	
	

Dit	houdt	in	dat	we	moeten	vermijden	dat	er	individuele	kenmerken	zijn	van	personen	die	ertoe	lijden	
dat	personen	die	die	kenmerken	hebben	systematisch	meer	of	minder	gaan	scoren	op	een	test.	Wat	
kan	dat	allemaal	zijn?	

- Gezichtsbeperking:	Als	 je	niet	goed	ziet,	kan	je	niet	de	gewone	versie	van	die	 instrumenten	
beantwoorden.	

- Zegswijze:	In	sommige	instrumenten	worden	zegswijzen	gebruikt,	bijvoorbeeld	een	item	‘Ik	zit	
in	de	put’.	Als	je	dergelijke	testen	afneemt	bij	mensen	die	Nederlands	nog	niet	zo	goed	kennen	
of	maar	als	twee	taal	kennen,	dan	gaan	zij	dat	dikwijls	niet	verstaan.	

- Dyslexie	en	taalbegrip:	Stel	dat	je	wil	nagaan	hoe	goed	iemand	taal	begrijpt,	en	je	neemt	de	
test	af	met	papier	en	potlood,	dan	gaan	mensen	met	dyslexie	slecht	scoren,	niet	omdat	ze	de	
taal	niet	begrijpen,	maar	omdat	ze	gewoon	probleem	hebben	met	het	lezen.	

Dat	kan	allemaal	complex	worden	in	de	praktijk,	zeker	wanneer	meer	dan	één	kenmerk	interfereert	
met	testing.	Zo	kan	het	zijn	dat	je	een	test	moet	afnemen	bij	oudere	mensen	uit	een	andere	cultuur.	
Testen	 zijn	 niet	 altijd	 aangepast	 aan	 oudere	 mensen,	 en	 mensen	 uit	 een	 ander	 land	 begrijpen	
misschien	de	taal	nog	niet	zo	goed.	De	test	kan	dan	dubbel	benadelend	werken	voor	die	persoon.	

We	moeten	dit	allemaal	goed	in	de	gaten	houden,	maar	we	moeten	ons	ook	afvragen	in	welke	mate	
het	inderdaad	een	probleem	is	voor	de	meting.	Gaat	het	om	een	vertekening	of	behoort	het	tot	het	
construct	zoals	we	het	willen	meten?	Stel	dat	iemand	solliciteert	voor	piloot,	en	die	persoon	ziet	niet	
goed,	dan	gaan	we	toch	die	cognitieve	tests	niet	aanpassen	naar	een	groter	lettertype,	omdat	goed	
zicht	belangrijk	is	voor	het	construct	zelf	van	een	goede	piloot	te	zijn.	

	
D. Fairheid	als	validiteit	van	individuele	testscore	interpretaties	voor	bedoeld	gebruik	

	
Fairheid	 is	begonnen	vanuit	een	groepsdenken,	bijvoorbeeld	mannen	versus	vrouwen.	Eerst	waren	
mannen	dominant	op	de	arbeidsmarkt,	en	die	testen	werden	eigenlijk	gemaakt	voor	mannen	want	
vrouwen	bleven	toch	thuis.	Later	begon	men	dan	na	te	denken	over	dat	men	die	testen	misschien	best	
genderneutraal	maakt.	In	de	VS	had	je	ook	de	tegenstelling	tussen	blank	en	zwart.	Dat	is	groepsdenken:	
Groep	A	en	B,	slechtzienden	en	goedzienden,	etc.	

Maar	je	kan	ook	een	stap	verder	gaan	en	fairheid	zien	als	iets	dat	met	het	individu	te	maken	heeft	die	
de	test	aflegt.	We	moeten	niet	alleen	denken	in	termen	van	brede	categorieën,	maar	ook	kijken	naar	
die	persoon	die	die	 test	 aflegt.	Wat	 zijn	mogelijk	 vertekenende	 factoren?	Als	 iemand	 in	 kader	 van	
psychodiagnostiek	een	test	zou	moeten	afleggen,	maar	je	ziet	dat	die	persoon	op	dat	moment	net	de	
griep	heeft,	dan	moet	je	de	test	uitstellen.		

Wat	belangrijk	is,	is	dat	fairheid	niet	hetzelfde	is	als	gelijke	(gemiddelde)	uitslagen.	Het	feit	dat	twee	
groepen	gemiddeld	verschillende	resultaten	halen,	is	op	zichzelf	geen	argument	tegen	de	fairheid.	Dat	
toont	misschien	 wel	 een	maatschappelijk	 probleem	 aan	 (bv.	 sommige	 groepen	 krijgen	 geen	 goed	
onderwijs),	maar	is	niet	voldoende	evidentie	dat	er	een	probleem	is	met	een	test.	Maar	het	is	wel	een	
indicatie	dat	we	moeten	onderzoeken	waar	die	verschillen	vandaan	komen.	
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3. Bedreigingen	van	fairheid	en	valide	interpretaties	van	testscores	
	

A. Testinhoud	
	
Dit	hebben	we	eigenlijk	al	besproken	bij	validiteit.	Er	kunnen	allerlei	inhouden	zijn	die	voor	de	ene	dan	
wel	de	andere	groep	problematisch	zijn.	

- Moeilijke	woorden	bij	test	voor	kritisch	lezen	
- Verschillen	in	interesse	voor	testmateriaal:	Bijvoorbeeld	als	je	een	test	maakt	in	verband	met	

allerlei	uitdagende	sporten,	dan	gaan	jongens	bevoordeeld	zijn	ten	opzichte	van	meisjes.		
- Verschillen	in	herkenning	in	het	testmateriaal:	Bijvoorbeeld	in	de	Raven	Progressive	Matrices	

worden	 figuren	 gegeven	 die	 je	moet	 interpreteren	 van	 links	 naar	 rechts,	 omdat	wij	 in	 die	
richting	lezen.	Maar	als	je	dit	zou	gebruiken	in	een	Arabisch	land	waar	men	van	rechts	naar	
links	leest,	dan	zou	je	bias	introduceren.		

- Beledigend	karakter	van	items	

	
B. Testcontext	

	
Wanneer	een	test	geconstrueerd	wordt,	is	het	heel	belangrijk	instructies	voor	afname	heel	precies	te	
formuleren.	Als	men	instructies	op	verschillende	manieren	kan	interpreteren,	kan	er	bias	ontstaan.		

Wat	nog	een	probleem	kan	zijn,	zijn	interacties	met	de	examinator.	Er	kunnen	stereotypes	uitgelokt	
worden	 en	 deze	 kunnen	 bias	 veroorzaken,	 bijvoorbeeld	 ‘zwarten	 presteren	 slechter	 op	
intelligentietesten’,	 ‘vrouwen	 presteren	minder	 goed	 op	wiskundetaken’,	 ‘Aziaten	 scoren	 beter	 op	
intelligentietaken’,	etc.		

Ten	derde	kan	de	taal	van	de	testing	problemen	veroorzaken,	vooral	bij	mensen	die	als	moedertaal	
een	 andere	 taal	 hebben.	 Er	 bestaat	 hier	 vaak	 geen	 eenvoudige	 oplossing	 voor,	 omdat	 taal	 vaak	
contextspecifiek	is.	Het	kan	zijn	dat	men	thuis	Arabisch	spreekt	en	op	school	Nederlands,	maar	thuis	
en	op	school	spreekt	me	niet	over	dezelfde	dingen.	Er	zullen	dus	contexten	zijn	waarbij	men	zich	beter	
kan	uitdrukken	in	de	ene	taal	en	contexten	waarbij	men	zich	beter	kan	uitdrukken	in	een	andere	taal.	
Taal	kan	ook	iets	zeer	lokaal	zijn,	er	kunnen	allerlei	dialecten	bij	te	pas	komen.	Dat	maakt	dat	taal	een	
zeer	moeilijk	aspect	is	bij	testing.	Een	oplossing	kan	heel	specifiek	zijn	voor	bepaalde	mensen	of	regio’s.	

	
C. Testrespons	

	
Je	kan	ook	verschillen	hebben	tussen	groepen	 in	hoe	ze	verkiezen	te	antwoorden,	of	wat	cultureel	
verwacht	 is.	 Als	mensen	 zichzelf	moeten	beoordelen	 op	 vaardigheden,	 zijn	 er	 culturele	 verschillen	
tussen	het	Westen	en	Zuidoost-Azië.	In	Zuidoost-Azië	heeft	men	de	verwachting	dat	men	bescheiden	
is.	 Bijvoorbeeld	 kinderen	uit	 Singapore	doen	het	 objectief	 iets	 beter	 dan	Oostenrijkse	 kinderen	op	
school,	maar	toch	gaan	ze	zichzelf	lager	beoordelen	dan	de	Oostenrijkse	kinderen.		

De	testrespons	kan	ook	vereisen	dat	je	bijkomende	vaardigheden	hebt.	Stel	dat	je	in	een	doolhoventest	
op	papier	 je	weg	door	doolhoven	moet	vinden,	dan	heb	 je	een	zekere	manuele	coördinatie	nodig.	
Sommige	mensen	kunnen	misschien	wel	perfect	 zien	hoe	 ze	uit	het	doolhof	moeten	komen,	maar	
gewoon	weinig	coördinatie	hebben	om	met	het	potloodje	de	weg	aan	te	stippen.	Of	sommige	mensen	
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uit	andere	culturen	zijn	niet	vertrouwd	om	met	papier	en	potlood	te	werken.	Om	dit	op	te	lossen,	heeft	
men	doolhoven	gemaakt	in	3D	zodat	men	met	een	potloodje	doorheen	het	doolhof	kan	gaan	in	plaats	
van	een	lijntje	te	tekenen.	

Ook	kunnen	er	verschillende	interpretaties	bestaan	van	wat	een	goede	wijze	van	antwoorden	is.	Er	zijn	
culturele	verschillen	de	mate	waarin	verwacht	wordt	dat	je	mooi	en	uitgebreid	schrijft,	of	eerder	kort	
en	to	the	point.			

Ook	kan	de	scoringssleutel	een	effect	hebben.	Dat	moet	heel	precies	en	duidelijk	zijn	bij	de	testing.	
Bijvoorbeeld	in	kader	van	een	examen	kan	het	zijn	dat	kennis	van	de	leerstof	wordt	getest,	maar	dat	
kinderen	die	nog	meer	informatie	kunnen	geven	extra	punten	krijgen.	Als	dat	zo	is,	als	dat	zo	in	jouw	
scoringsleutel	zit,	dan	moet	je	dat	ook	laten	weten	op	voorhand,	want	het	kan	zijn	dat	kinderen	wel	
extra	kennis	hebben,	maar	het	niet	geven	omdat	ze	denken	dat	het	niet	verwacht	wordt.		

	
D. Kans	om	te	leren	

	
In	welke	mate	is	het	redelijk	mensen	bepaalde	testen	voor	te	leggen?	Ze	hebben	immers	misschien	
gewoonweg	niet	de	kans	gehad	om	de	gevraagde	stof	 te	 leren.	Als	ze	die	kans	niet	gehad	hebben,	
creëert	dat	onfairheid.		

Het	hangt	wel	wat	af	van	de	context.	Als	je	in	alle	scholen	dezelfde	standaard	testen	zou	geven,	dan	
gaan	 kinderen	 die	 in	 slechte	 scholen	 zitten	 met	 minder	 gemotiveerde	 leerkrachten	 het	 natuurlijk	
minder	goed	doen.	Dan	 is	die	testing	een	probleem.	Langs	de	andere	kant	 is	algemene	testing	niet	
noodzakelijk	een	probleem	bij	bv.	toegang	tot	een	gespecialiseerde	opleiding.	Als	je	bijvoorbeeld	een	
ingangsproef	maakt	 voor	piloten,	 dan	moet	 je	 kunnen	 testen	of	 de	 leerlingen	een	basis	wiskunde,	
fysica,	etc.	hebben,	ongeacht	hun	vorige	kansen	en	opleiding,	omdat	dit	te	noodzakelijk	is.			

Als	een	bepaalde	slechtere	school	sommige	onderwerpen	uit	het	leerplan	niet	aangeleerd	heeft,	dan	
kan	je	op	groepsniveau	zeggen	dat	die	leerlingen	niet	de	kans	hebben	gehad.	Maar	fairheid	geldt	ook	
op	het	individuele	niveau:	Zijn	er	kenmerken	van	de	persoon	of	van	zijn/haar	context	die	die	persoon	
mogelijkerwijze	benadelen?	Dit	 is	moeilijker	te	 identificeren	en	kwantificeren	op	 individueel	niveau	
dan	op	groepsniveau.		

Wat	moeten	we	dan	doen	als	we	vaststellen	dat	een	persoon	niet	de	juiste	kansen	heeft	gehad	om	
bepaalde	 zaken	 te	 leren?	Moeten	we	 dan	 een	 diploma	 geven	 of	 niet?	 Dit	 is	 een	maatschappelijk	
probleem	waar	de	dag	van	vandaag	vaak	over	gediscussieerd	wordt.		

	

4. Omgaan	met	fairheid	
	

A. Universeel	proefopzet	(Universal	design)	
	
Hoe	moeten	we	nu	omgaan	met	fairheid?	Eerst	en	vooral	moeten	we	beginnen	met	een	universeel	
proefopzet.	Het	begrip	‘universal	design’	komt	eigenlijk	uit	de	architectuur,	en	het	houdt	in	dat	je	op	
voorhand	heel	goed	moet	denken	voor	wie	een	gebouw	of	ruimte	bedoeld	is	en	dat	iedereen	daarvan	
dan	toegang	heeft	tot	het	gebouw	(bv.	dat	ook	mindervaliden	binnen	geraken).	Hetzelfde	idee	wordt	
gebruikt	bij	psychologische	testen:	Op	voorhand	moet	je	goed	nadenken	voor	wie	de	test	bedoeld	is,	
en	in	functie	daarvan	ga	nadenken	over	welke	mogelijke	problemen	zich	kunnen	voordoen.	Als	je	een	
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test	wil	maken	voor	zowel	mannen	en	vrouwen,	dan	ga	je	moeten	gedeelde	interesses	gebruiken,	en	
niet	specifiek	vrouwelijke	of	mannelijke	interesses.	Het	idee	is	dus	dat	we	vanaf	het	begin	de	test	zo	
ontwikkelen	dat	het	zo	fair	mogelijk	is	voor	iedereen.		

	
B. Bij	testconstructie	

	
Hoe	kunnen	die	fairheid	nu	impliceren	bij	testconstructie?	We	kunnen	de	fairheid	in	het	oog	houden	
wanneer	we	de	testitems	maken	door	heel	duidelijke	instructies	te	geven	aan	de	mensen	die	de	items	
construeren.		

- We	moeten	cognitieve	bronnen	van	constructirrelevantie	vermijden.	We	kunnen	bijvoorbeeld	
aandacht	vestigen	op	geen	te	moeilijk	taalgebruik	te	hanteren.		

- Ook	moeten	affectieve	bronnen	vermeden	worden.	Dat	zijn	zaken	waar	mensen	op	afknappen	
als	ze	de	test	invullen	om	heel	diverse	redenen.	Voorbeelden	zijn:	

o Omstreden	standpunten:	Als	je	een	tekst	laat	lezen	voor	een	test	i.v.m.	leesbegrip,	en	
die	test	gaat	over	de	onafhankelijkheid	van	Vlaanderen,	dan	gaan	sommige	mensen	
daar	kwaad	van	worden.	

o Evolutie:	In	de	VS	is	de	evolutietheorie	nog	steeds	een	omstreden	gegeven.	Als	je	dus	
niet	exact	peilt	naar	iemands	mening	over	de	evolutietheorie	versus	creationisme,	stel	
je	hier	dan	ook	best	geen	vragen	over.		

o Verklaring	 van	 groepsverschillen:	Hoe	 kunnen	 groepsverschillen	 verklaard	worden?	
Ook	in	de	VS	is	er	hier	nog	discussie	over,	over	zwart	versus	blank	en	wat	precies	de	
verschillen	zouden	zijn	en	of	dit	genetisch	dan	wel	omgevingsgebonden	is.		

o Pijn	en	dood	
o Religie	
o Seks	
o Stereotypen	
o Terminologie	voor	groepen:	Ook	hier	is	heel	wat	discussie	over,	dit	zijn	gevoeligheden	

die	verschuiven	doorheen	de	tijd	(Black	naar	coloured	people	naar	people	of	colour,	
etc.).	 In	Vlaanderen	 is	 ook	de	discussie	 aan	de	 gang	of	 ‘allochtoon’	wel	 een	 goede	
benaming	is,	of	dat	dit	niet	denigrerend	is.	Als	het	gebruik	van	sommige	benamingen	
slechte	gevoelens	met	zich	meebrengen	en	dat	heeft	niets	te	maken	met	wat	je	wil	
testen,	dan	moet	je	die	benamingen	eruit	halen.		

o Daartegenover	staat	het	representeren	van	diversiteit	in	de	test:	Het	kan	een	positief	
effect	hebben	om	diversiteit	 te	representeren	 in	het	testmateriaal.	Bijvoorbeeld	op	
plaatjes	 die	 kinderen	 moeten	 ordenen	 kunnen	 zowel	 mensen	 van	 Vlaamse,	
Marokkaanse,	 Syrische,	 etc.	 achtergrond	 gerepresenteerd	 worden,	 zodat	 alle	
mogelijke	groepen	van	deelnemers	zich	kunnen	herkennen	in	die	test.	Als	het	alleen	
maar	zou	gaan	om	typisch	Vlaamse	situaties	of	typisch	Vlaamse	personen,	dan	gaan	
deelnemers	 met	 een	 andere	 etnisch-culturele	 achtergrond	 zich	 daar	 minder	 in	
herkennen.	

- Ten	derde	moeten	ook	fysische	bronnen	van	constructirrelevantie	vermeden	worden.	Dat	is	
vooral	het	geval	bij	mensen	met	een	beperking	(bv.	slechtziend,	slechthorend,	dyslexie,	etc.).	
Er	bestaan	bijvoorbeeld	voorleesprogramma’s	voor	testen	waarbij	het	lezen	op	zich	niets	te	
maken	heeft	met	wat	je	wil	meten.		
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Let	op,	het	 gaat	hier	op	beoordelingen	 door	experts	over	het	 feit	of	bepaalde	 items	een	 cognitief,	
affectief	of	fysisch	probleem	opleveren.	Maar	het	is	niet	omdat	een	expert	iets	zus	of	zo	beoordeelt,	
dat	dat	ook	effectief	zo	is.		

	
C. Bij	testvalidering	

	
We	kunnen	ook	naar	fairheid	kijken	op	het	moment	van	testvalidering.		

- We	hebben	 gezien	dat	we	een	 factoranalyse	 kunnen	 gebruiken	om	 te	 zien	wat	 de	 interne	
structuur	 is	 van	 een	 test.	 We	 kunnen	 bijvoorbeeld	 onderzoeken	 of	 we	 dezelfde	 Big	 Five	
persoonlijkheidstrekken	terugvinden	bij	een	Vlaamse	en	Turkse	groep.		

- We	 kunnen	 itemvertekeningsanalyses	 doen.	 We	 kunnen	 nagaan	 of	 er	 uniforme	 en	 niet-
uniforme	bias	is.	Stel,	een	internationale	firma	maakt	een	test	i.v.m.	stress	op	het	werk	om	na	
te	gaan	hoe	geïrriteerd	werknemers	zijn	op	het	werk.	Er	bestaat	een	Nederlandse	en	Engelse	
versie	 van	 de	 test.	 In	 de	 Engelse	 versie	 staat	 er	 bv.	 ‘How	 often	 are	 you	 angry?’	 en	 in	 de	
Nederlandse	 versie	 staat	 er	 ‘Hoe	 dikwijls	 bent	 u	 geïrriteerd?’.	 Anger	 heeft	 een	 hogere	
intensiteit	dan	irritatie.	Dat	heeft	als	gevolg	dat	de	Vlamingen	rapper	gaan	een	hogere	score	
geven	op	dit	item	dan	de	Engelstaligen,	ondanks	ze	beiden	gemiddeld	eenzelfde	niveau	van	
irritatie/kwaadheid	hebben.	Dan	heb	je	dus	uniforme	bias.	Je	meet	hetzelfde	construct,	maar	
in	de	ene	taal	gaat	men	systematisch	lager	scoren	dan	in	de	andere	taal.		

- Je	kan	ook	predictieve	vertekening	onderzoeken.	Dit	is	niet	altijd	gemakkelijk,	omdat	criteria	
dikwijls	in	de	toekomst	liggen.		

	
D. Bij	testgebruik	

	
Bij	testgebruik	zijn	er	twee	manieren	waarmee	we	aan	de	slag	kunnen:	

- We	 kunnen	 aan	 testaccommodatie	 doen:	 Wanneer	 we	 aan	 testaccommodatie	 doen,	
veranderen	niets	bij	wat	we	aan	het	meten	zijn.	We	geven	bijvoorbeeld	aan	slechtzienden	een	
versie	van	de	test	met	een	groter	lettertype.	Het	zijn	dus	accommodaties	die	je	toebrengt	aan	
een	 test	waarmee	 je	 een	persoon	met	 een	obstakel	 helpt,	maar	 geen	 voordelen	biedt	 ten	
aanzien	van	mensen	die	deze	accommodaties	niet	krijgen.	Je	meet	het	concept	nog	steeds	op	
dezelfde	manier.	Dit	is	het	meest	interessante,	want	de	persoon	wordt	nog	op	dezelfde	manier	
beoordeeld.	

- Een	tweede	mogelijkheid	is	testmodificatie:	Je	brengt	veranderingen	aan	die	weldegelijk	een	
effect	hebben	op	wat	je	precies	aan	het	meten	bent.	Stel	dat	je	test	een	stil-lees-tekst	is	waarbij	
mensen	 dan	 vragen	 moeten	 antwoorden,	 en	 bij	 iemand	 met	 dyslexie	 laat	 je	 die	 tekst	
voorlezen,	dan	verander	 je	 iets	aan	wat	 je	aan	het	meten	bent.	 In	het	eerste	geval	meet	 je	
namelijk	hoe	goed	kinderen	kunnen	lezen	en	hoe	goed	ze	de	tekst	kunnen	begrijpen	om	vragen	
op	 te	 lossen,	 terwijl	 je	 in	 het	 tweede	 geval	 enkel	 nog	 tekstbegrip	 meet	 en	 niet	
leesvaardigheden.	Je	bent	dus	iets	minder	aan	het	meten.	Dan	is	de	vraag:	Is	dit	fair	of	niet?	
Dat	 kan	 zijn,	 als	 je	 bijvoorbeeld	 voornamelijk	 wil	 kijken	 naar	 tekstbegrip	 en	 minder	 naar	
leesvaardigheden.	Als	je	dit	doet,	moet	je	wel	bijkomend	validiteitsonderzoek	doen.		

Het	is	beter	te	werken	met	testaccommodatie,	maar	als	dat	niet	lukt,	doen	we	aan	testmodificatie.		



	 106	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

DEEL	IV:	TESTONTWERP	EN	
TESTONTWIKKELING	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 107	

Testontwerp	en	testontwikkeling	
	
Welke	stappen	gaan	we	zetten	bij	het	maken	vaan	psychologische	test?	

		

1. Testbestek	
	
Wat	 is	 testbestek?	Volgens	Vandale	 is	 dat	 een	 “nauwkeurige	beschrijving	 van	opzet,	 uitvoering,	 te	
gebruiken	 materialen,	 regeling	 van	 de	 werkzaamheden	 en	 kosten”.	 Het	 idee	 is	 dat	 als	 we	 een	
psychologische	 test	ontwikkelen,	dat	we	op	voorhand	goed	nadenken	over	wat	we	allemaal	willen	
doen	en	wat	ervoor	nodig	is.	Dit	zijn	allemaal	dingen	die	moeten	gedaan	worden:		

- Omschrijving	van	doel	en	gepland	gebruik	
- Omschrijving	van	inhoud	
- Omschrijving	van	vorm	
- Omschrijving	van	testlengte	
- Omschrijving	van	psychometrische	benadering	
- Omschrijving	van	scoring	
- Omschrijving	van	testafname	
- Verfijnen	van	testomschrijvingen	
- Adaptief	testen	

	
A. Omschrijving	van	doel	en	gepland	gebruik	

	
Er	zijn	enkele	grote	vragen	die	je	hierbij	moet	beantwoorden:	

- Het	doel	van	de	test	
- De	geplande	gebruikers/testafnemers:	Bijvoorbeeld	voor	leerkrachten,	voor	psychologen	of	

voor	logopedisten?	Het	is	niet	de	bedoeling	dat	iemand	zonder	opleiding	testen	afneemt	en	
interpreteert	waarvoor	eigenlijk	een	bepaalde	opleiding/kennis	vereist	is.		

- Gepland	 gebruik:	 Bijvoorbeeld	 voor	 advies,	 begeleiding,	 selectie,	 vormende	 (=	 formative,	
testen	die	helpen	 in	een	 leerproces)	en	beoordelende	 (=	 summative,	 testen	die	 kijken	hoe	
goed	iemand	de	stof	kent)	evaluatie,	etc.	Dit	 is	belangrijk	om	te	weten,	want	in	functie	van	
gebruik	gaan	we	hogere	of	lagere	eisen	moeten	stellen	aan	betrouwbaarheid.	Bij	high	stake	
selectie	moeten	heel	betrouwbare	testen	gebruikt	worden.		

- Te	meten	construct	en/of	inhoudsdomein:	Willen	we	algemene	intelligentie	meten,	of	willen	
we	 enkel	 verbale	 vaardigheid	 of	 mechanisch	 redeneren	 meten?	 (Er	 zit	 hier	 wel	 een	 klein	
verschil	 tussen	constructdomein	en	 inhoudsdomein.	We	hebben	gezien	dat	ook	wanneer	we	
een	uitspraak	doen	over	een	inhoudsdomein,	dat	we	ook	altijd	een	construct	hebben.	Maar	bij	
een	 construct	 denken	 we	 bijvoorbeeld	 aan	 neuroticisme,	 intelligentie,	 depressie,	 etc.	 Een	
inhoudsdomein	 is	bijvoorbeeld	een	test	op	het	einde	van	een	schooljaar	dat	meet	hoe	goed	
iemand	de	stof	kent	die	onderwezen	is	geweest.	Het	is	niet	dat	we	daar	geen	constructen	voor	
hebben,	maar	de	testconstructie	wordt	toch	sterk	bepaald	door	wat	onderwezen	is	geweest.)	

- Bedoelde	testpopulatie:	Voor	wie	is	de	test	bedoeld?	Voor	de	algemene	populatie	of	voor	een	
specifieke	 populatie?	 Dat	 kan	 bekeken	 worden	 op	 basis	 van	 geslacht,	 SES,	 leeftijd,	
opleidingsniveau,	etnisch-culturele	achtergrond,	etc.	Als	onze	test	moet	bepalen	of	dat	iemand	
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al	 dan	 niet	 naar	 het	 bijzonder	 onderwijs	 moet,	 dan	 zitten	 we	 aan	 de	 onderkant	 van	 het	
vaardigheidscontinuüm	 te	meten	 en	 dan	moeten	we	niet	 heel	moeilijke	 vragen	 in	 die	 test	
steken	want	daarin	zijn	we	niet	geïnteresseerd.	Maar	als	we	willen	een	toelatingsproef	voor	
geneeskunde	maken,	dan	zitten	we	aan	de	bovenkant	van	het	continuüm	en	moeten	we	wel	
moeilijke	vragen	stellen.		

- Op	 voorhand	 kan	 je	 ook	 nadenken	 over	 mogelijke	 testaccommodatie.	 Wat	 zijn	 mogelijke	
zaken	die	op	zichzelf	niet	essentieel	zijn	voor	de	test	maar	wel	een	obstakel	kunnen	zijn	voor	
sommige	personen.		

- We	moeten	 ook	 nadenken	 over	 of	 we	 de	 test	 vooral	 voorspellend	 of	 beschrijvend	 willen	
gebruiken.	We	kunnen	daarbij	een	onderscheid	maken	tussen	vooral	werken	met	algemene	
constructen	als	voorspellers	(bv.	IQ,	consciëntieusheid,	etc.)	los	van	specifieke	leerinhouden,	
of	met	prestaties	in	een	domein	als	voorspellers	van	toekomstig	succes	(Prestatie	voorspellen	
op	basis	van	een	vorige	prestatie).		

- Tenslotte	moet	je	nadenken	over	hoe	je	de	scores	wil	gaan	interpreteren.		
o Norm-gebaseerd:	We	 gaan	 iemands	 score	 interpreteren	 tegen	de	 achtergrond	 van	

een	 referentiegroep.	 Maar	 daarbij	 moeten	 we	 opletten	 voor	 vloer-	 en	
plafondeffecten.	 Als	 je	 een	 toelatingsproef	maakt	 voor	 geneeskunde	 en	 je	 stelt	 te	
gemakkelijke	vragen,	dan	gaan	heel	veel	mensen	aan	de	bovenkant	zitten.	Je	kan	ook	
een	te	moeilijke	test	maken	en	dan	zit	iedereen	aan	de	onderkant.	De	norm	verschuift	
dan.	Wat	belangrijk	is	hierbij,	is	dat	we	de	items	dus	kiezen	in	functie	van	het	doel.	Als	
we	een	IQ-test	willen	maken	voor	de	algemene	populatie,	moeten	we	een	hele	grote	
variabiliteit	 hebben	 van	 items,	 maar	 als	 we	 een	 IQ-test	 maken	 voor	
universiteitsstudenten	 gaan	we	 veel	 gemakkelijke	 items	 eruit	 laten	 anders	 zouden	
wen	een	plafondeffect	krijgen.		

o Criterium-gebaseerd:	We	willen	iets	voorspellen,	bijvoorbeeld	of	iemand	zal	slagen.	
Je	kan	dat	dan	opdelen	in	geslaagd	en	niet	geslaagd.	En	bij	geslaagd	kan	je	nog	eens	
opdelen	in	onderscheiding	of	grote	onderscheiding.	Een	criterium	kan	dus	dichotoom	
zijn,	 of	 polytoom	 (verschillende	niveaus).	Wat	belangrijk	 is,	 is	 dat	we	niet	over	het	
ganse	vaardigheidscontinuüm	goed	meten,	maar	dat	we	vooral	goed	rond	de	cutoff	
meten	omdat	we	willen	indelen	in	categorieën.	(Dit	is	helemaal	anders	dan	bij	norm-
gebaseerde	interpretatie,	want	daar	wil	je	iemand	plaatsen	op	het	ganse	continuüm)	

o Ipsatief:	Je	bent	niet	geïnteresseerd	in	hoe	een	persoon	zich	verhoudt	ten	aanzien	van	
andere	 personen,	 maar	 je	 gaat	 een	 persoon	 vergelijken	 met	 zichzelf.	 Dat	 gebeurt	
bijvoorbeeld	 wanneer	 advies	 wordt	 gegeven	 naar	 beroep	 of	 studiekeuze	 toe.	 Dan	
wordt	niet	zozeer	gekeken	naar	‘Jij	bent	extraverter	dan	iemand	anders’,	maar	naar	
‘Vind	jij	extraversie	belangrijk?	Vind	je	het	hebben	van	sociale	contacten	belangrijk?’.	
Indien	ja,	adviseert	men	best	die	persoon	een	sociaal	beroep	of	sociale	studiekeuze.	
Niet	omdat	die	persoon	extraverter	is	dan	iemand	anders,	maar	omdat	in	vergelijking	
met	 andere	 interesses	 en	 persoonlijkheidstrekken	 van	 de	 persoon	 zelf,	 extraversie	
eruit	springt.	Bij	 ipsatieve	scoring	moet	 je	wel	oppassen	voor	sociale	wenselijkheid.	
Mensen	gaan	zich	misschien	associëren	met	interesses	en	persoonlijkheidstrekken	die	
sociaal	wenselijk	zijn.		
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B. Omschrijving	van	inhoud	
	
Je	moet	ook	de	grootte	van	het	inhoudsdomein	of	de	reikwijdte	van	het	construct	beschrijven.	Het	is	
dus	belangrijk	op	voorhand	goed	na	te	denken	wat	er	in	een	test	moet	komen!		

Er	zijn	eigenlijk	twee	grote	manieren	om	het	inhoudsdomein	af	te	bakenen:	

1. Kijken	naar	het	construct/theoretische	basis:	Wanneer	we	bijvoorbeeld	iets	als	depressie	of	
neuroticisme	meten,	dan	werken	we	met	heel	duidelijke	theoretische	constructen.	We	gaan	
ons	 dan	 afvragen	 wat	 er	 volgens	 dat	 theoretisch	 construct	 gemeten	 moet	 worden.	 Welk	
inhoudsdomein	 hoort	 daarbij?	 Bijvoorbeeld	 er	 is	 een	 hele	 discussie	 omtrent	 hoe	 we	
emotionele	intelligentie	moeten	definiëren,	en	die	definitie	zal	natuurlijk	meebepalen	wat	je	
zal	meten.	Een	goede	definitie	van	EQ,	is	een	definitie	die	aansluit	bij	wat	emoties	zijn.	Emoties	
zijn	‘processen	die	uitgelokt	worden	door	doelrelevante	situaties’.	Wanneer	er	iets	gebeurt	in	
een	situatie	die	belangrijk	is	voor	jouw	doelen/behoeftes,	dan	krijg	je	een	proces/reactie	dat	
bestaat	 uit	 een	 interpretatie	 van	 de	 situatie,	 lichamelijke	 reacties,	 motivationele	
veranderingen,	gelaats-	en	stemexpressie,	en	gevoelens.	Op	basis	daarvan	kan	je	het	begrip	
emotionele	 intelligentie	 vrij	 duidelijk	 gaan	 definiëren.	 Namelijk,	 emotionele	 intelligentie	
bestaat	 dan	 ten	 eerste	 uit	 het	 percipiëren	 van	 emoties	 bij	 anderen	 en	 zichzelf	 uit	 een	 of	
meerdere	van	onderdelen	(bv.	emoties	afleiden	uit	gelaatsuitdrukkingen),	ten	tweede	uit	het	
begrijpen	 van	 dat	 proces	 van	 emoties	 en	 ten	 derde	 uit	 emotieregulatie.	 Dit	 is	 dus	 het	
construeren	van	een	construct	op	theoretische	basis.	En	op	basis	daarvan	kan	je	heel	duidelijk	
een	instrument	gaan	maken,	namelijk	je	gaat	op	zoek	naar	doelrelevante	situaties	en	je	gaat	
na	in	welke	mate	mensen	bv.	gans	dat	emotieproces	begrijpen	in	zo’n	situaties.		

2. Kijken	naar	praktische	inhoudsdomeinen:	In	heel	veel	situaties	gaan	we	onze	tests	gebruiken	
om	een	uitspraak	te	doen	over	een	praktisch	domein.	Bijvoorbeeld:	In	welke	mate	kent	iemand	
voldoende	van	automechanica?	In	welke	mate	kent	iemand	voldoende	van	de	wegcode	om	
met	de	auto	te	kunnen	rijden?	Dan	gaan	we	niet	vertrekken	van	een	heel	uitgebreide	theorie	
over	wat	bv.	 inzicht	 in	de	wegcode	allemaal	zou	kunnen	betekenen,	maar	we	gaan	gewoon	
kijken	in	de	praktijk.	Bijvoorbeeld:	Welke	regels	moeten	mensen	zeker	beheersen	om	op	een	
veilige	manier	zich	op	de	weg	te	begeven?	We	gaan	een	analyse	maken	van	het	praktische	
inhoudsdomein.	Of	bijvoorbeeld	wanneer	we	een	 selectie	doen	voor	een	 job	dan	gaan	we	
kijken	welke	vaardigheden,	gedragingen,	competenties	allemaal	nodig	zijn	om	die	job	goed	uit	
te	voeren.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	we	er	geen	theorie	over	hebben,	maar	de	theorie	komt	op	
de	tweede	plaats.	We	gaan	vooral	kijken	naar	wat	in	de	praktijk	belangrijk	is	voor	de	test.		

Gans	de	discussie	is	vaak	wat	er	nu	wel	en	niet	bij	hoort,	wat	hoort	wel	tot	het	construct,	wat	hoort	
niet	tot	het	construct. Daar	kunnen	ernstige	discussies	rond	ontstaan.	Bijvoorbeeld	rond	emotionele	
intelligentie	is	er	een	hele	discussie	over	in	welke	mate	zelfrapportagebenaderingen	behoren	tot	het	
emotionele	intelligentieconstruct.	Sommige	mensen	zeggen	van	niet,	en	zeggen	dat	je	het	moet	meten	
met	 maximum	 performance	 maten.	 En	 anderen	 zeggen	 dan	 van	 wel.	 Ander	 voorbeeld:	 Als	 je	
zelfwaardegevoel	wil	meten,	heeft	dat	alleen	te	maken	met	hoe	mensen	zich	voelen	of	ga	je	ook	items	
opnemen	rond	mensen	hun	gedrag?	Het	is	belangrijk	dat	je	daar	op	voorhand	goed	over	nadenkt	en	
het	begrip	en	de	inhoud	die	je	wil	te	pakken	krijgen	duidelijk	definieert.		
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C. Omschrijving	van	vorm	
	
We	moeten	ook	gaan	kijken	naar	de	vorm.	Wat	zijn	de	items	die	we	gaan	gebruiken?	Wat	is	het	type	
van	items	dat	we	gaan	gebruiken?	 

 

a) Aard	van	de	items		
	

- Toegankelijkheid	 van	 itemvormen:	 Het	 is	 belangrijk	 dat	 de	 items	 toegankelijk	 zijn,	 dat	
wanneer	mensen	het	item	lezen	het	intuïtief	duidelijk	is	hoe	ze	daarmee	moeten	omgaan. Dat	
kan	 verschillen	 van	 cultuur	 tot	 cultuur.	 Bijvoorbeeld	 wij	 zijn	 gewend	 te	 werken	 met	
likertschalen,	 maar	 bij	 Zwarte	 respondenten	 is	 dit	 geen	 typische	 manier	 hoe	 zij	 daarmee	
omgaan.	Als	 je	heel	veel	differentiaties	maakt	in	de	schaal	(bv.	van	1	tot	10),	dan	gaat	men	
daar	 geen	 goed	 gebruik	 van	 maken.	 In	 Zuid-Afrika	 werkt	 het	 beter	 om	 minder	 respons	
categorieën	 te	 gebruiken,	 3	 of	 4	 bijvoorbeeld.	 Dat	 werkt	 daar	 beter	 dan	 5	 à	 6	 respons	
categorieën.	Dus	we	moeten	ook	gaan	kijken	bij	welke	populatie	we	die	test	gaan	gebruiken	
en	voor	welke	populatie	welk	format	adequaat	is	aangepast. 	

- Complexe	 itemvormen:	 We	 kunnen	 ook	 complexe	 itemvormen	 gebruiken:	 Observaties,	
simulaties,	portfolio’s.		

o Prestatiebeoordeling:	Bijvoorbeeld	in	de	werkcontext	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	
prestatiebeoordeling.	Je	kan	dat	doen	door	alle	mensen	gewoon	dezelfde	taak	te	laten	
uitvoeren	 en	 die	 dan	 op	 een	 systematische	 manier	 gaan	 scoren.	 Wat	 dan	 wel	
belangrijk	is,	is	dat	je	specifieert	wat	de	kritische	dimensies	zijn.	Er	zijn	verschillende	
categorieën	 waar	 je	 op	 voorhand	 over	 moet	 nadenken.	 Bijvoorbeeld	 ‘Hoe	
grammaticaal	 correct	 schrijft	 die	 persoon?’,	 ‘Welk	 woordgebruik	 hanteert	 die	
persoon?’,	etc.	

o Simulaties:	Een	andere	complexe	assessmentsituatie	zijn	de	simulatie. Bijvoorbeeld	
in	 kader	 van	 een	 assessmentcenter	 moet	 je	 iemand	 selecteren	 voor	 een	
managersfunctie	 en	 je	 speelt	 een	 conflict	 na.	 Je	 kan	 da	 nagaan	 hoe	 de	 kandidaat	
omgaat	met	zo’n	situatie	en	je	gaat	het	gedrag	systematisch	beoordelen.	

o Portfolio’s:	Bijhouden	en	aantonen	welke	activiteiten	men	allemaal	 in	het	verleden	
heeft	 gedaan.	 Bijvoorbeeld:	 ‘Welke	 gebouwen	 heeft	 deze	 architect	 al	 allemaal	
gerealiseerd?’.	Opnieuw	 is	het	belangrijk	na	te	denken	hoe	 je	dat	gaat	beoordelen.	
Welke	criteria	ga	 je	gebruiken	om	te	 zeggen	dat	de	ene	portfolio	 sterker	 is	dan	de	
andere?		

	

b) Aard	van	antwoordvorm		
	

- Dichotoom:	 juist/fout.	 Het	 voordeel	 is	 dat	 dat	 zeer	 duidelijke	 items	 zijn,	maar	 dan	 heb	 je	
natuurlijk	wel	het	nadeel	dat	je	50%	kans	hebt	dat	je	juist	bent	als	je	gokt. 	

- Meerkeuze	(met	of	zonder	giscorrectie):	Aan	UGent	gaat	men	de	kans	op	slagen	door	puur	
gokken	vermijden	door	standaardsetting.	Vroeger	was	dat	door	punten	af	te	trekken	voor	een	
verkeerd	antwoord. 	

- Open	antwoorden	(korte	of	uitgebreide)		
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c) Aard	van	de	scoring		
	
Waar	gaan	we	rekening	mee	houden?	Wat	gaat	het	criterium	zijn	voor	de	scoring?	 

	
D. Omschrijving	van	testlengte	

	
Hier	moeten	 we	 op	 voorhand	 ook	 goed	 over	 nadenken.	 Hoe	 lang	mag	 die	 test	 zijn?	 En	 een	 heel	
belangrijke	vraag	hierbij	is:	Hoe	precies	moet	die	test	zijn?		

We	hebben	gezien	bij	betrouwbaarheid	dat	als	we	meer	 items	toevoegen	aan	een	test	dat	die	test	
betrouwbaarder	wordt.	En	we	hebben	ook	gezien	dat	welke	betrouwbaarheid	we	nastreven	afhangt	
van	de	context.	Als	we	een	heel	belangrijke	uitspraak	willen	doen	over	iemands	leven	hebben	we	een	
hoge	 betrouwbaarheid	 nodig. Voorbeeld:	 Als	 iemand	 al	 dan	 niet	mag	 beginnen	 voor	 de	 opleiding	
geneeskunde	 of	 als	 iemand	 al	 dan	 niet	mag	 beginnen	 aan	 een	 therapie.	 Dat	 zijn	 heel	 belangrijke	
uitspraken	en	we	gaan	ervan	uit	dat	we	dan	een	hoge	betrouwbaarheid	moeten	hebben.	(Vuistregels:	
.90	 is	 goed;	 .80	 is	 voldoende).	 Dit	 heeft	 natuurlijk	 ook	 een	 impact	 op	 onze	 lengte.	 Als	 we	 een	
belangrijke	uitspraak	doen	over	een	persoon	dan	moeten	we	een	betrouwbaar	instrument	hebben	en	
dan	zullen	we	waarschijnlijk	ook	een	langer	instrument	nodig	hebben.		

We	zien	trouwens	in	sociaal	wetenschappelijk	onderzoek	dat	men	ook	nu	van	lange	instrumenten	zeer	
korte	versies	maakt	voor	populatieonderzoek,	waarbij	men	dan	dat	instrument	afneemt	bij	1000,	2000	
of	3000	respondenten.	Het	blijkt	dat	die	korte	versies	vrij	goed	werken	in	die	zin	dat	ze	een	heel	mooi	
nomologisch	netwerk	laten	zien	en	je	kan	daarmee	ook	iets	zeggen	over	hoe	het	zit	in	de	populatie.	
Bijvoorbeeld	 i.v.m.	 levenstevredenheid:	We	hebben	daar	schalen	van	die	heel	veel	 items	bevatten,	
maar	je	kan	dat	ook	met	1	à	2	items	meten.	En	dat	zegt	wel	iets	op	populatieniveau,	dan	kan	je	kijken	
naar	verschillende	groepen,	bv.	ouderen	en	jongeren.	Op	individueel	niveau	is	dit	niet	zo	betrouwbaar	
gemeten,	 maar	 dat	 is	 niet	 zo’n	 groot	 probleem	 als	 je	 dat	 bij	 grote	 groepen	 afneemt	 en	 je	 enkel	
geïnteresseerd	bent	in	de	groepsgemiddelden.		

We	moeten	ons	goed	afvragen	wat	de	doelstelling	is	van	ons	instrument.	Als	de	doelstelling	onderzoek	
naar	levenstevredenheid	is	en	ik	kan	daarvoor	beroep	doen	op	grote	steekproeven	dan	moet	je	best	
een	kort	instrument	maken.	Dit	is	niet	zo	betrouwbaar	op	het	individuele	niveau,	maar	het	geeft	wel	
voldoende	informatie	over	verschillen	tussen	jongeren/ouderen,	mannen/vrouwen,	etc.	Maar	als	we	
zo’n	 instrument	willen	gebruiken	 in	een	klinische	context	om	te	meten	of	 iemand	in	therapie	meer	
levenstevredenheid	krijgt,	en	dat	speelt	mee	in	de	beslissing	om	de	therapie	te	beëindigen,	dan	moet	
je	voor	deze	belangrijke	beslissing	wel	heel	betrouwbaar	meten	en	dus	een	lange	test	gebruiken.	

We	 moeten	 ons	 ook	 afvragen	 als	 het	 concept	 uit	 verschillende	 facetten	 bestaat. Bijvoorbeeld	
intelligentie	heeft	drie	grote	vormen:	Abstract	redeneren,	vloeiende	intelligentie	en	visualisering.	Ga	
ik	al	die	drie	aspecten	met	evenveel	items	meten	of	zijn	sommige	aspecten	voor	de	context	waarin	ik	
het	 nodig	 heb	 belangrijker	 dan	 andere?	 Je	 moet	 je	 dus	 op	 voorhand	 goed	 afvragen	 voor	 welke	
toepassing	 je	 wat	 uitgebreid	 gaat	 bestuderen.	 Voor	 bepaalde	 toepassingen	 moeten	 sommige	
componenten	veel	uitgebreider	gemeten	worden	dan	voor	andere.		

Wat	ook	nog	een	belangrijke	vraag	is	-en	dat	geldt	wanneer	we	werken	met	concepten	die	subfacetten	
bevatten-	is	of	we	alleen	de	totaalscore	gaan	gebruiken	of	als	we	ook	uitspraken	willen	doen	over	die	
subfacetten.	 Bijvoorbeeld	 bij	 intelligentie	 weten	 we	 dat	 alle	 intelligentiesubtesten	 positief	
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gecorreleerd	zijn.	Je	kan	een	IQ	berekenen,	iemands	algemeen	niveau	van	cognitief	functioneren,	maar	
je	kan	ook	scores	berekenen	voor	de	afzonderlijke	componenten.	Als	het	je	bedoeling	is	om	enkel	een	
inschatting	te	hebben	van	iemands	algemeen	cognitief	functioneren,	dan	ga	je	alleen	kijken	naar	die	
totaalscore.	 Dan	 ga	 je	 die	 test	 op	 een	 andere	manier	 vormgeven:	 Je	 gaat	 heel	 heterogene	 items	
gebruiken	 zonder	 één	bepaald	 component	heel	 uitgebreid	 te	meten.	Maar	 als	 je	 daarentegen	een	
volledig	 profiel	 wil	 krijgen	 van	 iemand,	 van	 wat	 iemands	 relatieve	 sterktes	 en	 zwaktes	 zijn	
(Bijvoorbeeld	is	die	verbaal	sterk	of	zwak?	Is	die	visueel	sterk	of	zwak?),	dan	wordt	het	belangrijk	om	
die	subscores	ook	betrouwbaar	te	meten.	We	zien	dat	in	nogal	wat	instrumenten	het	daar	verkeerd	
loopt,	 namelijk	 dat	 de	 totaalscore	 wel	 betrouwbaar	 is,	 maar	 de	 subcomponenten	 worden	 niet	
betrouwbaar	gemeten.	Het	is	dus	belangrijk	om	op	voorhand	je	af	te	vragen:	Wil	ik	een	betrouwbare	
uitspraak	doen	op	het	niveau	van	de	 subcomponenten	of	wil	 ik	gewoon	bv.	algemene	 intelligentie	
meten	 zonder	 een	 uitspraak	 te	 doen	 over	 de	 individuele	 subcomponenten?	 Afhankelijk	 van	 het	
antwoord	hierop	gaat	de	test	er	wat	anders	uitzien.		

	

E. Omschrijving	van	psychometrische	benadering	
	
We	moeten	ook	nadenken	over	welke	methode	we	gaan	gebruiken	om	die	test	te	modelleren,	om	de	
interne	structuur	na	te	gaan,	om	betrouwbaarheid	na	te	gaan.		

We	hebben	de	moderne	testtheorie	en	we	hebben	de	KTT.	De	KTT	is	niet	zo	moeilijk,	vraagt	ook	minder	
uitgebreide	steekproeven	om	de	test	te	onderzoeken.	De	moderne	testtheorie	is	wat	moeilijker,	maar	
heeft	ook	het	voordeel	dat	die	meer	informatie	geeft	over	de	interne	structuur	en	de	validiteit.	Deze	
laat	ook	heel	wat	dingen	toe	zoals	equivaleren.	We	moeten	dus	op	voorhand	ook	nadenken	met	welke	
methode	we	het	gaan	doen,	want	dat	gaat	bepalen	hoe	we	ons	valideringsonderzoek	gaan	opstellen.	
We	kunnen	ook	nadenken	over	de	vorm	en	de	grootte	van	de	betrouwbaarheid.	Bijvoorbeeld	is	een	
test-hertest	betrouwbaarheid	heel	belangrijk?	Of	is	de	interne	consistentie	heel	belangrijk?	Of	gaan	
we	ze	alle	twee	onderzoeken?		

	

F. Omschrijving	van	scoring	
	
Hoe	 gaan	 we	 individuele	 items	 scoren	 eenmaal	 ze	 ingevuld	 zijn?	 Er	 zijn	 hiervoor	 drie	 mogelijke	
manieren:		

- A	 priori	 responses	 (meerkeuze	 items):	 Het	 gemakkelijkste	 zijn	 gesloten	 items/MC	 items	
waarbij	er	één	antwoord	correct	is	en	de	anderen	fout.	Het	voordeel	is	dat	we	die	test	op	een	
zeer	objectieve	en	snelle	manier	kunnen	verbeteren.	We	krijgen	dus	zeer	snel	informatie	over	
iemands	functioneren	op	een	bepaalde	psychologische	component. Het	nadeel	is	dat	mensen	
alleen	kunnen	antwoorden	op	basis	van	wat	er	in	die	meerkeuze	items	zit.	En	er	zijn	bepaalde	
concepten	die	we	 zo	niet	 kunnen	meten,	bijvoorbeeld	 creativiteit.	Dit	 gaan	we	meten	met	
open	vragen.		

- Items	met	kort	antwoord:	Bijvoorbeeld	mensen	vragen	wat	de	betekenis	 is	 van	een	aantal	
woorden	in	een	woordenschattest.	Dat	is	kort,	gefocust.	
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- Items	met	uitgebreid	antwoord:	 Je	 laat	mensen	hele	essays	 laten	 schrijven. Dan	komt	een	
belangrijke	vraag:	Hoe	gaan	we	zo’n	uitgebreid	antwoord	scoren? Hiervoor	twee	mogelijke	
benaderingen:	

o Holistische	 scoring:	 Bij	 complexe	 en	 sterk	 gecorreleerde	 vaardigheden.	 Je	 gaat	 het	
gewoon	in	zijn	geheel	beoordelen.	Bijvoorbeeld	bij	kinderen	die	voor	Nederlands	een	
opstelletje	 moeten	 schrijven.	 Je	 kijkt	 dan	 gewoon	 naar	 ‘Hoe	 goed	 was	 het	 in	 zijn	
geheel?’.	

o Analytische	scoring:	Rubrieken,	sterkte-zwakte	analyse.	We	gaan	identificeren	welke	
aspecten	 we	 in	 het	 uitgebreid	 antwoord	 allemaal	 gaan	 beoordelen.	 Je	 kan	
bijvoorbeeld	 kijken	 naar	 originele	 woordkeuze,	 grammaticale	 fouten,	
overtuigingskracht,	etc.	Het	 is	belangrijk	dat	deze	 scorerubrieken	die	we	gebruiken	
aansluiten	bij	hetgeen	we	willen	meten.		

Bij	het	beoordelen	van	open	vragen	is	het	belangrijk	dat	we	kijken	naar	de	noodzakelijke	kwalificaties	
van	de	beoordelaars	om	dit	te	mogen	doen.	Als	we	dit	soort	van	kwalitatief	materiaal	laten	beoordelen,	
dan	moeten	beoordelaars	misschien	getraind	zijn.	Bijvoorbeeld	het	Adult	Attachement	 Interview	 is	
een	 interview	dat	 gebruikt	wordt	 in	 hechtingsonderzoek.	Om	dat	 interview	 te	mogen	 afnemen	en	
scoren,	moet	je	eerst	een	training	gedaan	hebben	en	slagen	voor	een	examen.	De	bedoeling	hiervan	
is	om	te	zorgen	voor	interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.		

Als	we	dan	de	individuele	items	gescoord	hebben,	hoe	gaan	we	dan	van	de	subscores	gaan	naar	een	
totaalscore?	 Hoe	 gaan	 items	 combineren	 in	 totale	 testscore?	 Daar	 moet	 ook	 vooraf	 aan	 gedacht	
worden.		

	

G. Omschrijving	van	testafname	
	
Hoe	gaan	we	een	test	afnemen?		

- Papier	en	potlood	of	met	computer:	Je	kan	je	op	voorhand	afvragen	of	je	het	alleen	voor	de	
computer	gaat	gebruiken,	of	als	je	twee	versies	gaat	gebruiken.	Als	je	de	twee	hebt	moet	je	
ook	 onderzoeken	 a.d.h.v.	 een	 valideringsonderzoek	 of	 die	 twee	 op	 eenzelfde	 manier	
functioneren.	

- Met	of	zonder	tijdslimieten:	Dit	is	een	heel	belangrijke	vraag.	Afhankelijk	waarvoor	je	een	test	
maakt	 kan	het	 nodig	 zijn	 om	met	 tijdslimieten	 te	werken	of	 juist	 niet,	 bijvoorbeeld	 in	 een	
selectieprocedure	 voor	 een	 job	 waarbij	 de	 tijdsdruk	 zeer	 groot	 is.	 Het	 voordeel	 van	
tijdslimieten	is	dat	je	de	test	heel	goed	onder	controle	hebt.	Je	heel	precies	wanneer	het	zal	
gedaan	zijn.	

- Accommodatieprocedures:	Wat	mag	eventueel	aangepast	worden?	Bijvoorbeeld	een	groter	
lettertype.	

- Welke	instructies	zal	je	geven?	
- Welk	materiaal	ga	je	gebruiken?	
- Opvolgen	van	testing:	Welke	vragen	kunnen	er	eventueel	gesteld	worden	tijdens	te	testing?	

Hoe	ga	je	de	testing	opvolgen?	
- Voorkomen	van	fraude:	Dit	is	een	heel	belangrijk	gegeven	wanneer	we	in	kader	van	high-stakes	

testen	werken.	Bijvoorbeeld	in	kader	van	toerekeningsvatbaarheid	zou	iemand	er	voordeel	uit	
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kunnen	halen	van	zich	minder	intelligent	voor	te	doen	dan	hij/zij	werkelijk	is.	Ook	in	kader	van	
selectie	 van	 jobs	 is	 dit	 zeer	 belangrijk.	 Hier	 moeten	 we	 op	 voorhand	 dus	 zeer	 goed	 over	
nadenken.		

- Testbeveiliging:	Hoe	ga	je	het	testmateriaal	beschermen,	zodat	de	test	niet	verspreid	geraakt	
op	het	internet	met	de	verbetersleutel	erbij?		

	
H. Verfijnen	van	testomschrijvingen	

	
Eenmaal	je	het	bestek	hebt	gegeven	en	je	begint	de	test	te	ontwikkelen	en	het	valideringsonderzoek	
te	doen,	kan	het	best	zijn	dat	je	de	testomschrijving	toch	moet	verfijnen,	dat	bepaalde	aspecten	die	je	
wou	meten	toch	niet	zo	goed	blijken	te	lukken.	Je	gaat	dan	aanpassingen	aanbrengen	aan	wat	je	met	
de	test	meet.	Bijvoorbeeld	er	is	een	theorie	die	zegt	dat	er	vier	grote	onderdelen	zijn	van	EQ:	Emotie	
managen,	emotie	percipiëren,	emotie	begrijpen	en	emotie	faciliteren.	Die	laatste	component	wordt	
echter	 in	 onderzoek	 vaak	niet	 teruggevonden	 als	 een	 aparte	 component.	Dan	 kan	 je	 je	 testbestek	
aanpassen	omdat	 je	 dat	 deel	 niet	 te	 pakken	 krijgt	 in	 je	 empirisch	onderzoek.	 Er	 is	 dus	 steeds	 een	
wisselwerking	tussen	wat	je	wil	en	wat	uit	onderzoek	mogelijk	blijkt		

Wanneer	we	een	criteriumfocus	hebben	in	ons	onderzoek	(criteriumgebasseerde	metingen),	namelijk	
we	willen	iets	voorspellen,	bijvoorbeeld	we	willen	voorspellen	wie	succesvol	zal	zijn	in	een	bepaalde	
job,	dan	gaan	we	een	stukje	anders	te	werk.	Dan	gaan	we	bv.	de	componenten	die	voorspellend	zijn	
voor	 jobsucces	 meten.	 Dus	 we	 gaan	 items	 kiezen	 echt	 in	 relatie	 tot	 het	 criterium	 (jobprestatie,	
psychopathologie,	 etc.).	Wat	belangrijk	 is,	 is	dat	we	aan	 cross-validering	doen.	Wat	 is	dat?	 Stel:	 Je	
maakt	een	selectieproef	voor	het	hoger	onderwijs.	Je	hebt	een	eerste	versie	van	die	selectieproef	die	
altijd	langer	is	dan	de	latere	versies	want	je	houdt	de	goeie	items	over.	Je	past	dat	toe	bij	een	groep	en	
dan	 kijk	 je	 welke	 items	 het	 beste	 slaagkansen	 voorspellen.	 Die	 ga	 je	 dan	 overhouden.	Wat	 is	 het	
probleem	nu	met	die	methode?	Je	gaat	dan	de	beste	items	selecteren	op	basis	van	één	steekproef,	je	
hebt	dat	in	één	jaar	afgenomen	en	je	ziet	dat	sommige	items	goed	werken	en	andere	items	minder	
goed	werken.	Daarom	gaan	we	moeten	cross-valideren:	Het	onderzoek	opnieuw	doen	bij	een	andere	
groep	 om	 te	 kijken	 of	 inderdaad	 dezelfde	 items	 goed	 functioneren.	We	 zien	 dat	 dit	wel	 eens	 niet	
gebeurd	en	dat	men	gewoon	op	basis	van	één	steekproef	gaat	proberen	voorspellen.	Als	men	het	dan	
afneemt	bij	een	andere	groep,	blijkt	het	plots	niet	meer	zo	goed	te	voorspellen.	

	
I. Adaptief	testen	

	
Een	nieuwe	ontwikkeling	 in	het	maximum	performance	 testen	 is	 computer	adaptief	 testen.	Als	we	
kijken	naar	de	klassieke	benadering	van	maximum	performance	testen,	worden	bij	alle	mensen	voor	
wie	 die	 test	 bedoeld	 is	 alle	 vragen	 afgenomen.	 Onze	 psychometrische	modellen	 zijn	 daar	 ook	 op	
gemaakt,	 dat	 is	 voor	 onze	 psychometrische	modellering	 het	 gemakkelijkste.	 Je	 geeft	 gewoon	 alle	
mensen	alle	vragen	en	je	gaat	zien	dat	sommige	mensen	sommige	vragen	goed	gaan	kunnen	en	andere	
niet.	Bij	adaptief	 testen	ga	 je	 items	selecteren	en	aanbieden	op	basis	van	 iemands	antwoorden	op	
voorgaande	items.	
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Bijvoorbeeld:	 Een	 wiskundetest	 met	
adaptief	 testen.	 Je	 begint	 met	 een	
middelmatig	moeilijk	item	en	je	kijkt	of	de	
persoon	 dat	 item	 correct	 kan	 oplossen	 of	
niet.	Als	hij	het	correct	heeft	opgelost,	dan	
kan	je	een	moeilijker	item	geven,	als	hij	het	
niet	 heeft	 kunnen	 oplossen	 geef	 je	 een	
gemakkelijker	item	en	zo	ga	je	verder.		

	

	

Je	gaat	dus	niet	iedere	participant	alle	items	laten	oplossen,	maar	je	gaat	op	zoek	naar	die	items	die	
aansluiten	bij	het	vaardigheidsniveau	van	die	participant.	Dit	is	tamelijk	complex	en	is	een	domein	dat	
nog	in	ontwikkeling	is.		

Computer	adaptief	testen	heeft	veel	voordelen:		

- Deze	bevinden	zich	vooral	op	het	domein	van	de	betrouwbaarheid.	We	hebben	gezien	dat	we	
bij	het	klassieke	intelligentie-instrument	waarbij	we	de	meeste	items	bij	de	meeste	mensen	
afnemen	niet	betrouwbaar	meten	bij	de	uiteinden.	We	meten	vooral	heel	betrouwbaar	in	die	
middenrange.	 Bij	 computer	 adaptief	 testen	 kunnen	we	 even	 betrouwbaar	meten	 op	 ieder	
niveau	van	het	continuüm.	Dat	veronderstelt	wel	dat	we	meer	items	gaan	moeten	zoeken	die	
echt	gemakkelijk	zijn	om	mensen	te	onderscheiden	die	aan	de	onderkant	zitten,	en	meer	items	
die	echt	moeilijk	zijn	om	meer	mensen	te	onderscheiden	die	aan	de	bovenkant	zitten.		

- Minder	items	moeten	worden	aangeboden:	Tot	50%	reductie	in	testtijd. We	zoeken	naar	die	
items	die	voor	de	participant	het	beste	passen,	dus	niet	te	moeilijk	of	gemakkelijk	zijn.		

Er	zijn	echter	ook	nadelen:	

- Alle	items	moeten	eerst	worden	getest	in	een	grote	steekproef:	We	moeten	de	kwaliteit	van	
onze	 items	 onderzoeken.	 En	 dat	 is	 niet	 zo	 gemakkelijk	 binnen	 het	 systeem	 van	 computer	
adaptief	testen.		

- Participant	 kan	 testverloop	 moeilijk	 inschatten:	 De	 participant	 kan	 moeilijk	 inschatten	 of	
weten	 hoe	 lang	 hij	 nog	 zal	 moeten	 doorwerken	 aan	 de	 test.	 De	 participant	 moet	 vragen	
invullen	totdat	een	uitspraak	kan	worden	gedaan	met	een	bepaalde	meetprecisie.		

Computer	adaptief	testen	heeft	dus	zijn	nadelen,	maar	als	het	kan	gebruikt	worden	 is	het	wel	zeer	
interessant.	

	
2. Itemontwikkeling	en	–beoordeling	

	
Na	het	denken,	komt	de	tweede	stap:	Het	effectief	ontwikkelen	van	items	en	het	gaan	beoordelen	van	
de	kwaliteit	van	ons	instrument.		
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1. We	gaan	eerst	items	gaan	ontwikkelen,	generen.	
2. Dan	gaan	we	onze	items	beoordelen.		
3. Pilootstudie:	Eerst	het	instrument	uitproberen	bij	een	klein	aantal	mensen.	
4. Veldstudie:	Als	het	bij	de	pilootstudie	goed	blijkt	te	werken,	gaan	we	een	veldstudie	doen.	Dit	

is	ons	valideringsonderzoek	waarbij	we	het	afnemen	bij	grotere	steekproeven	waarvoor	die	
test	bedoeld	is.	

	
A. Ontwikkelen	van	items	

	
- Expertise	 in	 inhoudsdomein:	Het	 is	belangrijk	dat	de	mensen	die	de	 items	maken	expertise	

hebben	over	het	inhoudsdomein.		
- Meer	items	construeren	dan	nodig:	Wanneer	we	items	maken	gaan	we	instrumenten	maken	

die	 langer	 zijn	dan	nodig	omdat	 in	het	 kader	 van	ons	 valideringsonderzoek	 kan	blijken	dat	
sommige	items	dubbelzinnig	zijn,	verkeerd	worden	beantwoord,	etc.	Deze	gaan	we	er	dan	uit	
zwieren.		

- We	gaan	items	maken	die	relevant	en	representatief	zijn	op	basis	van	de	gespecifieerde	inhoud	
die	we	willen	meten.	

- We	moeten	rekening	houden	met	een	universeel	opzet:	Dit	hebben	we	gezien	bij	fairheid.	We	
moeten	op	voorhand	weten	voor	wie	die	items	bedoeld	zijn.	Je	moet	bijvoorbeeld	voorzichtig	
zijn	 met	 items	 waarin	 metaforen	 zitten,	 want	 dat	 is	 dikwijls	 heel	 cultureel	 gebonden	
(Bijvoorbeeld	‘Ik	zit	in	de	put’).		

- Redigeren	van	items:	Zijn	de	items	goed	geformuleerd?		

	
B. Expertoordelen	van	items	

	
Eenmaal	de	items	gemaakt	zijn,	ga	je	die	aan	de	experts	voorleggen.	Die	worden	dan	beoordeeld	op	
een	aantal	criteria:	

- Kwaliteit	van	inhoud:	Dat	is	eigenlijk	inhoudsrelevantie.	In	welke	mate	sluit	die	inhoud	aan	bij	
het	concept	dat	je	wilt	meten?	

- Duidelijkheid:	Verwarrend	geformuleerde	taken	moeten	eruit.		
- Constructirrelevantie:	Zitten	er	bv.	in	een	rekentest	moeilijke	woorden	(bv.	‘dozijn’)	wat	ertoe	

zou	kunnen	leiden	dat	het	kind	de	vraag	onvoldoende	begrijpt?		
- Fairheid	(Bv.	toegankelijkheid,	beledigend	karakter)	
- Beoordelen	van	scoringsrubrieken:	Als	je	complexe	items	hebt	die	je	gaat	scoren,	dan	moet	je	

die	scoringsrubrieken	ook	laten	beoordelen	door	experts.		
- Geschiktheid	van	experts:	Dit	is	een	heel	belangrijke	vraag.	Heb	je	de	goede	mensen	gevraagd	

om	naar	de	items	te	kijken?	Zijn	het	mensen	die	voor	dit	onderwerp	voldoende	inzicht	hebben	
in	het	domein?	

Dan	hebben	we	het	 eigenlijk	 gemaakt,	 hebben	we	de	beoordelingsfase	 achter	de	 rug.	We	hebben	
experts	die	die	inhoudsrelevantie	en	inhoudsrepresentativiteit	beoordelen	zowel	naar	de	items	zelf	als	
naar	de	antwoorden	en	de	scorecategorieën	toe.	Als	dat	oké	is,	moeten	we	echt	aan	de	slag	gaan	met	
empirisch	onderzoek.	We	hebben	gezien	dat	die	expertbeoordeling	op	 zich	onvoldoende	 is	om	te	
zeggen	dat	onze	test	valide	is.		
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C. Pilootstudie	
	
Een	pilootstudie	gaan	we	uitvoeren	bij	een	kleine	groep	mensen,	wel	uit	het	doelpubliek,	om	gewoon	
eens	te	kijken	hoe	men	reageert	op	die	test,	bij	wijze	van	try-out.	We	gaan	nagaan	of	de	items	begrepen	
worden	zoals	bedoeld:	Mensen	kunnen	bijvoorbeeld	afgeleid	geraken	door	een	bepaald	accent	of	de	
inhoud	kan	omstreden	zijn	waardoor	ze	door	hun	gevoelens	worden	afgeleid,	etc.	

Men	kan	het	nog	wat	uitwerken	met	cognitieve	labs	(luidop-denken	protocollen):	Je	gaat	niet	gewoon	
die	test	afnemen,	maar	vragen	aan	de	mensen	om	ook	luidop	te	denken.	Je	vraagt	hen	bijvoorbeeld:	
Als	je	die	items	ziet,	wat	stel	je	je	dan	allemaal	voor?	Waar	hou	je	rekening	mee?	Etc.		

	
D. Veldstudie		

	
Als	we	dan	zien	dat	die	pilootstudie	werkt	bij	een	kleine	groep	mensen,	gaan	we	het	ook	uitproberen	
bij	een	grotere	groep	mensen	om	psychometrische	kenmerken	en	items	te	identificeren.	Wat	opnieuw	
belangrijk	is,	is	dat	we	de	test	uitvoeren	bij	de	doelgroep	waarvoor	de	test	bedoeld	is.		

Het	 is	ook	belangrijk	dat	er	een	vergelijkbare	context	 is.	Dit	kan	soms	wel	eens	een	probleem	zijn.	
Bijvoorbeeld	testen	voor	selectieonderzoek	worden	vaak	getest	buiten	de	selectiecontext,	maar	het	is	
natuurlijk	een	groot	verschil	of	je	iemand	de	test	laat	afnemen	om	een	droomjob	te	behalen	of	als	je	
iemand	een	test	laat	afnemen	gewoon	om	te	kijken	of	de	test	goed	werkt	zonder	consequenties	voor	
die	persoon.	Wat	men	dan	bijvoorbeeld	wel	kan	doen,	is	de	nieuwe	test	aanbieden	samen	met	oudere	
testen	die	zichzelf	al	bewezen	hebben	aanbieden	aan	een	echte	sollicitant	in	een	echte	selectiecontext.	
De	sollicitant	zal	dan	zo	goed	mogelijk	antwoorden	op	zowel	de	nieuwe	als	de	oude	testen,	dus	de	
context	 is	gelijkaardig.	Maar	de	resultaten	van	de	nieuwe	test	worden	dan	niet	meegenomen	 in	de	
afweging	van	wie	er	nu	aangenomen	zal	worden,	omdat	die	test	zich	nog	niet	100	procent	bewezen	
heeft.	Dergelijke	oplossing	heet	een	‘ingebedde	afname’.		

We	gaan	de	test	dan	ook	psychometrisch	analyseren,	we	gaan	kijken	naar	de	interne	structuur.	Dat	
kan	 zowel	door	de	KTT	als	door	de	MTT.	Beiden	kunnen	 twee	centrale	parameters	weergeven:	De	
moeilijkheidsgraad	en	het	onderscheidingsvermogen	van	de	items.	We	kunnen	dus	items	selecteren	
aan	de	hand	van	deze	twee	parameters	bij	zowel	de	KTT	als	de	MTT.	We	halen	dan	de	items	eruit	die	
te	moeilijk/te	gemakkelijk	zijn	en	die	te	weinig	discrimineren:	

- KTT:	Er	zijn	twee	soorten	items,	namelijk	de	juist-fout	items	en	de	rating	items	(Likertschaal).	
o Wat	kunnen	we	nu	berekenen	om	een	idee	te	krijgen	van	de	moeilijkheidsgraad?		

§ P-waarde	bij	dichotome	items:	Stel	je	hebt	20	items,	juist	of	fout,	dan	kan	je	
voor	elk	item	de	proportie	van	participanten	berekenen	die	het	item	correct	
hebben.	Dus	een	lage	P-waarde	is	een	moeilijk	item,	een	hoge	P-waarde	is	een	
makkelijk	item.		

§ Bij	ratingschalen	(bv.	bij	een	persoonlijkheidsvragenlijst)	kan	je	de	gemiddelde	
itemscore	berekenen.	Zegt	iets	over	hoe	populair	of	hoe	gemakkelijk	dat	item	
is.	

o Hoe	kunnen	we	bij	de	KTT	inzicht	krijgen	in	het	onderscheidingsvermogen?		
§ Item-gecorrigeerd	 totaalcorrelatie	 berekenen:	 Je	 hebt	 bv.	 een	 schaal	 dat	

bestaat	uit	10	items,	je	berekent	de	schaalscore	voor	9	items.	Dan	kijk	je	naar	
de	 correlatie	 tussen	dat	 ene	 item	en	de	overige	 9	 items. Als	 je	 dichotome	
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items	hebt,	heet	dat	de	punt-biseriële	correlatiecoëfficiënt.	Het	idee	is	dat	die	
correlatie	zo	hoog	mogelijk	moet	zijn,	namelijk	dat	als	je	het	goed	doet	op	die	
andere	items	dat	je	dan	ook	meer	kans	moet	hebben	dat	je	het	goed	doet	op	
dat	ene	item.	

§ Item-discreminatie	 index	 bij	 dichotome	 items:	 d	 =	 (U-L)/N:	 Je	 gaat	 de	
steekproef	opdelen	in	de	27%	hoog	scorenden	en	de	27%	laag	scorenden	op	
de	 test.	 Je	 hebt	 dan	 twee	 subsamples,	 nl.	 de	 upperscoring	 (het	 aantal	
personen	die	in	die	hoog	scorende	kans	zitten)	en	de	downscoring	(het	aantal	
mensen	die	in	die	laag	scorende	kans	zitten). Je	gaat	dan	kijken	in	die	twee	
samples	hoeveel	mensen	in	de	hoog	scorende	groep	het	item	correct	oplossen	
en	hoeveel	mensen	in	de	laag	scorende	groep	het	item	correct	toplossen.		U	
is	het	aantal	personen	die	slagen	op	het	item	bij	de	top	27%	op	schaal.	L	is	het	
aantal	personen	die	slagen	op	het	item	bij	laagste	27%	op	schaal.	N	is	27%	van	
de	totale	steekproef.	Je	gaat	dan	L	aftrekken	van	U,	en	dit	delen	door	N.		

	
	

	

	

	

Bijvoorbeeld: Item	1:	30	mensen	in	de	hoog	scorende	groep	hebben	het	item	
correct	hebben	opgelost,	en	niemand	in	de	laag	scorende	groep	heeft	het	item	
correct	 opgelost.	 Dus	 U	min	 L	 is	 30.	 Dertig	 gedeeld	 door	 30	 is	 1.	 1	 is	 een	
maximale	discriminatie.	Item	1	is	dus	een	item	dat	mensen	die	laag	scoren	niet	
kunnen	oplossen	en	mensen	die	hoog	scoren	wel	kunnen	oplossen.	Dit	is	een	
goed	item.	Bij	item	2	is	d	=	0.67.	Dit	is	ook	nog	een	redelijk	goed	item,	want	
het	is	nog	altijd	zo	dat	naarmate	je	hoger	zit	op	die	schaal	je	meer	kans	hebt	
om	dat	item	correct	op	te	lossen.	Bij	item	3	is	d	=	0.50.	Dat	is	vergelijkbaar	met	
item	2,	het	is	nog	steeds	een	goed	item. Bij	item	4	is	d	=	-0.33.	Dit	is	echt	een	
probleem.	Er	hebben	maar	5	mensen	in	de	hoog	scorende	groep	dit	correct	
opgelost	en	15	mensen	in	de	laag	scorende	groep.	Dit	is	dus	een	item	dat	beter	
wordt	opgelost	door	de	laag	scorenden	als	door	de	hoog	scorende	groep.	Dat	
is	problematisch.	De	oorzaak	van	dit	probleem	kan	gewoon	technisch	zijn,	bv.	
er	kan	een	fout	zitten	in	de	verbeteringssleutel,	maar	het	kan	ook	zijn	dat	de	
vraag	dubbelzinnig	was	geformuleerd	en	dat	mensen	die	het	beter	konden,	
gevoeliger	waren	voor	die	dubbelzinnigheid.	Item	4	en	5	zijn	dus	geen	goede	
items	moeten	weg	gelaten	worden.	De	discriminatie	index	loopt	dus	van	-1	tot	
1	en	het	idee	is	hoe	positiever	die	is,	hoe	beter.	Als	die	0	is	is	of	negatief,	heb	
je	dus	een	probleem.		

o Voor	de	KTT	zal	men	ervan	uitgaan	dat	 je	ongeveer	een	steekproefgrootte	van	200	
participanten	nodig	hebt.	Dat	is	min	of	meer	een	consensus	in	het	domein,	maar	niet	
iedereen	is	het	daar	eens	over.	
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- MTT:	Bij	de	MTT	worden	deze	twee	parameters	gewoon	geschat	door	het	model.	Als	we	het	
twee	parameter	logistisch	model	nemen,	dan	krijgen	we	een	schatting	voor	elk	item	van	de	
moeilijkheidsgraad	en	van	het	discriminatievermogen.	Het	is	natuurlijk	wel	belangrijk	dat	we	
kijken	voor	wat	we	het	gaan	gebruiken.	Als	we	het	bv.	gebruiken	voor	een	selectieprocedure	
(slagen	of	niet	slagen),	dan	willen	we	natuurlijk	heel	goed	discrimineren	rond	het	cutoff	point	
(het	punt	waarop	we	zeggen	dat	we	nog	mensen	toelaten	of	net	niet).	Als	we	een	test	willen	
doen	over	waar	iemand	zich	bevindt	in	de	populatie	willen	we	natuurlijk	het	ganse	continuüm	
goed	gaan	meten.		
Wanneer	we	met	de	MTT	gaan	werken	hebben	we	wel	meer	participanten	nodig	om	robuuste	
schattingen	te	krijgen	van	die	parameters.	De	vuistregel	is	dat	je	voor	een	2PL-model	ongeveer	
500	participanten	moet	hebben.		

- Vergelijking	MTT	 en	 KTT:	 Hier	 zie	 je	 een	 voorbeeld	 van	 een	 26-item	multiple	 choice	 test	
waarbij	elk	 item	wordt	gescoord	als	correct	of	fout.	Men	heeft	dat	ten	eerste	geanalyseerd	
met	de	KTT	door	de	corrected	item-total	correlation	te	berekenen	en	het	itemgemiddelde	(de	
proportie	van	mensen	die	het	 item	correct	heeft	opgelost).	 Men	heeft	diezelfde	data	ook	
geanalyseerd	met	de	itemrespons	theorie	met	het	twee	parameter	logistisch	model.	Je	krijgt	
de	discriminatiewaarde	en	de	moeilijkheidsparameter.	Wat	je	ziet	als	je	de	berekeningen	van	
de	 KTT	 vergelijkt	 met	 die	 van	 de	 MTT,	 is	 dat	 er	 daar	 een	 vrij	 grote	 correspondentie	
is. Bijvoorbeeld	item	13	heeft	zelfs	een	licht	negatieve	item	corrected	total	correlation,	dat	is	
dus	 een	 slecht	 item.	 We	 zien	 ook	 dat	 wanneer	 we	 dat	 met	 de	 MTT	 analyseren	 dat	 het	
discriminatievermogen	van	dat	 item	erg	 laag	 is. Voor	 item	4	zien	we	hetzelfde:	Zowel	 lage	
item	totaal	correlatie	als	lage	itemdiscriminatie	correlatie.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
Als	er	zoveel	overlap	is,	waarom	gebruiken	we	dan	eerder	de	MTT	dan	de	KTT?	Zoals	gezegd,	
de	MTT	test	echt	de	assumpties	van	het	model,	namelijk	is	het	inderdaad	mogelijk	om	die	26	
items	af	te	beelden	met	een	eendimensionale	structuur?	Bij	de	KTT	berekenen	we	gewoon	die	
statistiekjes	met	measurement	by	fiat.	We	gaan	ervanuit	uit	dat	het	kant	zonder	te	testen.		
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3. Samenstellen	en	evalueren	van	testvormen	
	
Wat	we	nu	gedaan	hebben	is	een	eerste	onderzoek	naar	interne	structuur	van	dat	instrument	waarbij	
we	 kunnen	 nagaan	 welke	 items	 goed	 functioneren	 zoals	 bedoeld	 en	 welke	 items	 niet	 goed	
functioneren.	 En	 dan	 gaan	 we	 uiteindelijk	 moeten	 beslissen	 welke	 items	 we	 nu	 definitief	 gaan	
opnemen	in	het	instrument	en	moeten	we	de	kwaliteit	van	het	finale	instrument	gaan	beoordelen.		

Wanneer	we	 items	 laten	 vallen	moeten	we	 goed	 opletten	 dat	we	 de	 domeinrepresentatie	 blijven	
verzekeren.	Bijvoorbeeld:	Je	wilt	emoties	onderzoeken	en	het	blijkt	dat	systematisch	alle	items	waar	
‘verrassing’	in	voorkomt	niet	goed	functioneren.	Dan	kan	je	niet	gewoon	al	die	items	weggooien,	want	
dat	kan	net	een	belangrijk	aspect	zijn	van	het	domein	dat	je	wilt	meten.	Dus	je	moet	wel	checken	of	je	
de	items	die	niet	goed	functioneren	zomaar	kan	weg	laten	vallen.	Als	gewoon	1	item	bij	kwaadheid,	1	
item	bij	droefheid	en	1	item	bij	blijheid	niet	functioneren,	dan	kunnen	die	drie	wel	weggelaten	worden,	
dat	zijn	geen	hele	clusters	van	items.	

In	de	praktijk	zijn	we	dikwijls	ook	geïnteresseerd	om	meerdere	versies	van	ons	instrument	te	
maken.	 Bijvoorbeeld	 in	 een	 selectiecontext	 is	 het	 geen	 goed	 idee	 dat	 een	 selectiebureau	
systematisch	dezelfde	versie	van	een	test	gebruikt,	want	items	kunnen	bekend	geraken.	Men	
gaat	 dus	 verschillende	 versies	 maken,	 maar	 dan	 moeten	 er	 wel	 voor	 zorgen	 dat	 die	
verschillende	versies	van	dezelfde	kwaliteit	zijn.	Dus	we	moeten	ervoor	zorgen	dat	niet	in	de	ene	
vorm	enkel	de	goede	items	zitten	en	in	de	andere	vorm	enkel	de	slechte.		

We	zijn	ook	niet	geïnteresseerd	in	items	die	te	veel	op	elkaar	gelijken.	Als	twee	items	op	bijna	dezelfde	
manier	 geformuleerd	 zijn,	 met	 ongeveer	 dezelfde	 moeilijkheid	 en	 ongeveer	 dezelfde	
discriminatiewaarde,	dan	gaan	we	daar	één	van	de	twee	van	kiezen,	want	nog	zo’n	tweede	gelijkaardig	
item	gaat	ons	geen	extra	info	opleveren.	Het	is	beter	van	dan	een	ander,	verschillend	item	te	gebruiken	
zodat	we	het	domein	beter	dekken.		

Wanneer	we	onderzoek	doen	naar	het	effectieve	gebruik	is	het	van	belang	dat	we	aan	cross-validering	
doen,	 dus	 niet	 de	 items	 selecteren	 op	 basis	 van	 één	 steekproef.	We	moeten	 de	 psychometrische	
kenmerken	ook	bevestigen	 in	een	onafhankelijke	steekproef.	Hierbij	kan	het	 fenomeen	van	validity	
shrinkage	optreden	(shrinkage	=	het	inkrimpen,	dus	de	validiteit	inkrimpen).	Je	hebt	bijvoorbeeld	een	
test	ontwikkeld	op	basis	van	items	die	zeer	goed	een	criterium	voorspellen	in	een	bepaalde	steekproef,	
en	als	je	dan	die	test	afneemt	in	een	andere	groep,	blijken	die	items	iets	minder	goed	te	voorspellen.	
Dat	komt	omdat	elke	groep	altijd	wel	zijn	eigen	toevallige	kenmerken	heeft	die	een	impact	kunnen	
hebben	op	hoe	goed	bepaalde	 items	een	criterium	kunnen	voorspellen.	Validity	shrinkage	zal	bijna	
altijd	wel	wat	optreden,	maar	het	is	pas	als	de	validiteit	te	sterk	zakt,	dat	het	een	probleem	is.		

	

4. Ontwikkelen	van	procedures	en	materiaal	voor	afname	en	scoring	
	
Vervolgens	gaan	we	dan	procedures	en	materiaal	ontwikkelen	voor	afname	en	scoring.		

- Het	eerste	belangrijke	punt	is	het	formuleren	van	duidelijke	instructies,	zodat	de	geteste	heel	
goed	weet	wat	van	hem	verwacht	wordt.		

- Je	moet	ook	gebruiksvriendelijk	testmateriaal	maken,	materiaal	dat	aanspreekt.		
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- Je	moet	ook	nadenken	over	de	standaardisering	van	testafname:	Bijvoorbeeld	bij	de	WISC	en	
de	WAIS	staat	heel	duidelijk	beschreven	hoe	het	testmateriaal	voorgelegd	moet	worden,	hoe	
de	participant	moeten	 zitten	 t.o.v.	 de	 testleider,	 etc.	 Er	moet	 ook	nagedacht	worden	over	
eventuele	testaccommodaties.		

- Je	moet	specifiëren	welke	hardware	en	softwarevereisten	nodig	zijn	bij	computerafname.	Dit	
leidt	 soms	 tot	 problemen,	 bv.	 er	 is	 geen	 internetconnectie.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 dit	 op	
voorhand	 heel	 goed	 te	 onderzoeken	 zodat	 de	 test	 op	 een	 behoorlijke	manier	 kan	worden	
afgenomen.		

- Op	voorhand	moeten	we	nadenken	hoe	we	die	 test	 gaan	beveiligen	en	als	die	 test	 er	dan	
uiteindelijk	is,	moeten	we	die	beveiliging	daadwerkelijk	ook	gaan	doen.		

	
5. Testrevisie	

	 	

Testrevisie	kan	misschien	nodig	zijn	wanneer	we	te	maken	hebben	met	een	test	die	al	bestaat.	We	
gaan	dan	een	nieuwe	versie	van	die	test	maken.		

Wanneer	is	revisie	nodig?		

- Nieuwe	wetenschappelijke	inzichten		
- Gedateerd	taalgebruik:	Dit	 is	vooral	belangrijk	voor	verbaal	georiënteerde	subtesten.	 Items	

kunnen	van	betekenis	veranderen	of	het	gebruik	van	bepaalde	woorden	kan	heel	archaïsch	
overkomen.		

- Gedateerd	 testmateriaal:	 Bijvoorbeeld	 een	 afbeelding	 van	 een	 oud	 telefoontoestel.	 Het	 is	
mogelijk	dat	kinderen	dat	toestel	dan	niet	herkennen,	omdat	het	er	tegenwoordig	zo	niet	meer	
uitziet.	Je	gaat	dan	nieuw	testmateriaal	nodig	hebben.		

- Gedateerde	normen:	Dit	is	eigenlijk	een	heel	belangrijk	probleem.	De	scores	op	de	test	hebben	
pas	betekenis	in	verhouding	met	de	normgroep	of	eventueel	met	het	criterium	dat	we	willen	
voorspellen.	Het	mogelijk	dat	er	doorheen	de	jaren	veranderingen	optreden	in	de	populatie	
met	 betrekking	 tot	 je	 construct.	 Bijvoorbeeld	 er	 is	 goede	 evidentie	 dat	 intelligentie	 erop	
vooruit	is	gegaan.	Je	kan	dan	de	oude	normering	niet	blijven	gebruiken.	Er	is	bijvoorbeeld	een	
vuistregel	dat	je	de	normgroep	van	een	intelligentietest	maximum	15	jaar	mag	gebruiken.	Na	
15	jaar	moet	een	nieuwe	versie	van	de	test	worden	gemaakt	met	een	nieuwe	normering.	

- Veranderde	populatie:	Bijvoorbeeld	vandaag	de	dag	hebben	we	veel	meer	vluchtelingen.	We	
moeten	met	deze	veranderingen	rekening	houden	in	onze	testen.		

- Veranderde	 curriculum-	 of	 jobinhoud:	 Bijvoorbeeld	 iemand	 die	 secretaresse	 is	 moet	
momenteel	heel	andere	dingen	kennen	dan	jaren	geleden,	en	dan	moet	je	dus	aan	testrevisie	
doen.	
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Normen,	cesuren,	scorekoppeling	
	

We	 hebben	 in	 het	 vorig	 deel	 de	 grote	 stappen	 besproken	 die	 we	 moeten	 doen	 om	 een	 test	 te	
ontwikkelen.	Nu	gaan	we	verder	met	een	aantal	specifieke	topics	die	te	maken	hebben	met	die	testing	
en	aspecten	van	die	testing,	en	die	in	de	nieuwe	standards	van	de	APA	naar	voor	worden	geschoven	
als	belangrijke	aspecten	waar	we	naar	moeten	kijken	bij	onze	testing. Een	eerste	aspect	is	‘normen,	
cesuren	en	scorekoppeling’.	 	

Testscores	hebben	zelden	op	zichzelf	betekenis.	We	gaan	moeten	kijken	hoe	we	die	testscores	op	een	
zinvolle	manier	betekenis	kunnen	geven. Er	zijn	twee	grote	benaderingen:	

- Norm-gebaseerde	interpretaties:	Vergelijken	met	duidelijk	gedefinieerde	populatie.	We	gaan	
die	 test	afnemen	van	een	referentiegroep	en	we	gaan	kijken	wat	die	score	betekent	 in	die	
referentiegroep.	We	gaan	betekenis	geven	door	onze	normgroep	te	definiëren	en	te	kijken	
wat	die	scores	betekenen	in	die	normgroep	door	bijvoorbeeld	met	percentielen	te	werken.		

- Criterium-gebaseerde	 interpretatie:	 We	 hebben	 een	 criterium	 op	 basis	 waarvan	 we	 die	
testscores	 gaan	 interpreteren.	 We	 kunnen	 dit	 criterium	 op	 drie	 verschillende	 manieren	
definiëren:	

o Wat	 gekend	 van	 breder	 domein:	 Wat	 zegt	 de	 test	 over	 een	 breder	
domein? Bijvoorbeeld	 als	 we	 ons	 theoretisch	 rijexamen	 afleggen,	 dan	 is	 het	 idee	
hierbij	dat	we	een	heel	aantal	situaties	aangeboden	krijgen	die	typisch	zijn	voor	wat	
er	 gebeurd	 in	 het	 verkeer.	 Die	 test	 zegt	 dan	 eigenlijk	 iets	 over	 hoe	 goed	 we	
verschillende	veel	voorkomende	verkeersituaties	kunnen	interpreteren.	Dus	met	een	
test	willen	we	iets	zeggen	over	een	domein.		

o Waarschijnlijkheid	van	aanwezigheid	psychopathologie:	We	stellen	de	aanwezigheid	
van	een	pathologie	vast	door	klassiek	psychiatrisch	onderzoek,	we	maken	dan	een	test	
en	dan	gaan	we	zien	hoe	goed	de	test	kan	voorspellen	of	iemand	bv.	al	dan	niet	de	
diagnose	‘depressie’	krijgt.		

o Waarschijnlijkheid	om	toekomstig	gedrag	te	stellen:	Dit	is	de	meest	gebruikte	manier.	
Bijvoorbeeld:	 Gaat	 iemand	 slagen	 in	 de	 opleiding	 geneeskunde?	 Zou	 iemand	 een	
succesvol	burgerlijk	ingenieur	zijn?	Is	iemand	een	goede	treinbestuurder? Etc.	Dit	zijn	
allemaal	 vrij	 duidelijke	 criteria	 en	 we	 gaan	 kijken	 hoe	 onze	 test	 dat	 criterium	 kan	
voorspellen.	 We	 gaan	 dus	 onze	 test	 interpreteren	 in	 functie	 van	 hoe	 goed	 het	
criterium	wordt	voorspeld.		

Meestal	 begint	 men	 ofwel	 vanuit	 een	 norm-gebaseerde	 benadering	 ofwel	 vanuit	 een	 criterium	
gebaseerde	benadering,	maar	die	twee	sluiten	elkaar	natuurlijk	niet	uit.	Je	kan	gaan	van	een	norm-
gebaseerde	benadering	naar	een	criterium-gebaseerde	benadering	en	vice	versa.	Het	is	wel	belangrijk	
dat	we	het	onderzoeken.	Soms	gebeurt	dat	tijdens	het	onderzoek	zelf,	bijvoorbeeld	als	we	een	heel	
onderzoek	doen	vanuit	een	norm-gebaseerde	benadering.	Bijvoorbeeld,	we	willen	hoe	goed	kinderen	
van	12	jaar	kunnen	rekenen.	Naarmate	we	daar	meer	onderzoek	over	doen	en	we	een	beter	beeld	
krijgen	van	waar	een	kind	zich	bevindt	 ten	overstaan	van	zijn	 leeftijdsgenoten,	kan	het	zijn	dat	we	
uiteindelijk	een	uitspraak	kunnen	doen	over	hoe	goed	de	rekenvaardigheden	gekend	zijn	bij	12-jarigen.	
Dan	hebben	we	 zicht	 op	dat	 domein	op	 zich	 via	 een	norm-gebaseerde	benadering.	We	 zijn	 norm-
gebaseerd	vertrokken,	en	uiteindelijk	kunnen	we	met	onze	test	iets	zeggen	over	een	gans	domein	en	
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kunnen	we	een	soort	criterium	gebaseerde	uitspraak	doen.	Omgekeerd	kan	het	ook	zijn	dat	uitgebreid	
onderzoek	vanuit	een	criterium-gebaseerde	interpretatie	kan	ook	leiden	tot	info	over	de	verdeling	in	
de	populatie.	Ons	criterium	is	bijvoorbeeld	‘Wie	slaagt	in	het	hoger	onderwijs?’.	We	maken	een	test	
om	dat	 te	voorspellen,	maar	als	we	die	 test	 zodanig	uitgebreid	gaan	afnemen,	kan	het	 zijn	dat	we	
uiteindelijk	 zicht	 krijgen	 op	 hoe	 de	 vaardigheden	 die	 we	 meten	 met	 de	 test	 verdeeld	 zijn	 in	 de	
populatie.	 Dat	 kan,	 dat	 die	 twee	 omwisselen.	Maar	 het	 is	 dus	wel	 belangrijk	 dat	we	 daarvoor	 het	
adequate	onderzoek	gebruiken.	

We	bespreken	ook	nog	cesuren.	Dit	is	belangrijk	wanneer	we	werken	vanuit	een	criterium	gebaseerde	
benadering.	In	de	praktijk	is	dat	soms	heel	eenvoudig:	Je	neemt	iemand	aan	of	niet.	Iemand	slaagt	of	
niet.	Waar	ga	je	die	cesuur	leggen?	We	kunnen	dat	op	twee	manieren	doen:	

- Op	 basis	 van	 een	 criterium:	 Bijvoorbeeld	 wie	 gaan	 we	 aanwerven	 voor	 de	 job?	 Diegene	
waarvan	we	op	basis	van	onze	test	kunnen	voorspellen	dat	die	het	goed	gaat	doen.		

- Op	basis	van	een	norm:	Bijvoorbeeld	kinderen	die	op	het	percentiel	2,5	of	lager	scoren,	komen	
in	 aanmerking	 voor	 extra	 ondersteuning.	 Dan	 ga	 je	 de	 kinderen	 die	 heel	 laag	 scoren	 ten	
overstaan	van	de	populatie	(dat	 is	een	norm-gebaseerde	interpretatie)	extra	ondersteuning	
bieden.		

Tenslotte	bespreken	we	ook	nog	scorekoppeling:	Als	we	verschillende	versies	hebben	van	een	test,	
hoe	gaan	we	dan	die	scores	van	die	verschillende	versies	met	elkaar	in	verband	brengen?		

	
1. Normen	

	
Wat	essentieel	is	wanneer	we	een	norm-gebaseerde	interpretatie	maken,	is	dat	we	goed	nadenken	
wat	de	referentiepopulatie	is.	Het	kan	zijn	dat	volwassen	zijn	tussen	20	en	50,	of	mannen	tussen	20	en	
50,	etc.	Afhankelijk	van	hoe	je	de	populatie	definieert,	zullen	de	normen	er	anders	uitzien.	Je	moet	dus	
vooraf	goed	weten	over	wie	je	een	uitspraak	wil	doen.		

We	moeten	een	 representatieve	 steekproef	 trekken	uit	die	populatie	die	 voldoende	groot	 is.	Voor	
testuitgever	is	dit	een	hele	grote	kost.	Als	je	bijvoorbeeld	de	populatie	van	de	VS	op	het	oog	hebt,	kotst	
dat	veel	op	een	steekproef	te	creëren	die	representatief	is	voor	de	hele	Amerikaanse	bevolking.	De	
uitgeverij	van	de	Raven	Progressive	Matrices	heeft	daarom	beslist	dit	niet	te	doen,	en	in	de	plaats	een	
steekproef	te	nemen	uit	Des	Moines.	Dat	is	een	stad	in	Amerika	die	blijkbaar	qua	verdeling	goed	lijkt	
op	de	gehele	Amerikaanse	bevolking.	Dat	is	veel	goedkoper.	Maar	daar	komt	wel	kritiek	op.		

Normen	zijn	tijdsgeboden.	Voor	intelligentie	weten	we	dat	heel	duidelijk:	Het	Flynn-effect,	namelijk	
intelligentie	gaat	erop	vooruit.	Je	moet	dus	bij	testgebruik	altijd	kijken	naar	wanneer	die	test	voor	het	
laatst	werd	genormeerd.		

	
2. Cesuren	

	
Waar	gaan	we	de	cutoff	leggen?	Dit	is	vooral	belangrijk	bij	criterium-gerelateerd	onderzoek.		

Je	kan	één	cesuur	hebben	(slagen/falen),	maar	 je	kan	er	ook	meerdere	hebben,	bijvoorbeeld	als	 je	
competentieniveaus	 afbakent	 (onbekwaam/basis/bekwaam/gevorderd).	 Hoe	 kunnen	 we	 nu	 die	
opdeling	maken?	Er	zijn	verschillende	manieren:	
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- Op	basis	van	de	rangorde:	Bijvoorbeeld	de	top	5	procent	noem	je	gevorderd,	de	volgende	35	
procent	noem	je	bekwaam,	etc.		

- Op	basis	 van	 test-criteirumverbanden:	 Bijvoorbeeld	 bij	 een	 toelatingsexamen	 kan	 je	 kijken	
welke	 scores	 op	 die	 toelatingsproef	 samenhangen	met	welke	 slaagkansen.	 Je	 kan	 dan	 een	
cutoff	stellen,	bijvoorbeeld	‘We	willen	dat	mensen	die	we	toelaten	tot	de	opleiding	70	procent	
kans	 hebben	 om	 de	 opleiding	 succesvol	 af	 te	 werken’.	 Dan	 ga	 je	 die	 cesuur	 kiezen	 die	
overeenkomt	met	die	waarde.	Het	probleem	is	wel	dat	we	dicht	in	de	buurt	van	die	cesuur	de	
meeste	fouten	gaan	maken.	Mensen	die	echt	 laag	slagen	op	dat	toelatingsexamen,	hebben	
heel	waarschijnlijk	ook	echt	weinig	kans	op	te	slagen	in	de	opleiding.	Mensen	die	heel	hoog	
scoren	 op	 het	 toelatingsexamen,	 zullen	 heel	 waarschijnlijk	 slagen.	 Maar	 rond	 de	 cesuur	
kunnen	we	meer	fouten	maken:	We	gaan	mensen	net	erdoor	laten	die	het	uiteindelijk	toch	
niet	goed	gaan	doen,	of	we	gaan	mensen	niet	toelaten	in	de	opleiding	die	de	opleiding	wel	
goed	zouden	afgerond	hebben.	We	moeten	dus	de	betrouwbaarheid	rond	de	cesuur	zo	hoog	
mogelijk	krijgen	om	dit	soort	van	fouten	zo	veel	mogelijk	te	vermijden.		

- Op	basis	van	a	priori	standaard:	Bijvoorbeeld	bij	een	rijexamen	wordt	niet	gewerkt	met	norm-
gebaseerde	interpretatie.	We	gaan	niet	zeggen	‘Wat	50	procent	van	de	populatie	begrijpt	is	
voldoende’.	Neen,	er	wordt	op	voorhand	goed	nagedacht	in	welke	verkeerssituaties	men	zeker	
inzicht	moet	hebben	om	veilig	te	kunnen	rijden.	Men	moet	deze	situaties	dan	echt	juist	hebben	
om	een	rijbewijs	te	kunnen	krijgen.	Wat	hierbij	wel	belangrijk	is,	is	de	betrouwbaarheid	van	de	
oordelen.	Je	gaat	namelijk	beroep	doen	op	experts.	

	
3. Scorekoppeling	

	
Het	probleem	van	scorekoppeling	doet	zich	voor	wanneer	we	verschillende	versies	hebben	van	een	
test.	Hoe	kunnen	we	dan	scores	op	de	ene	versie	van	de	test	in	verband	brengen	met	andere	versies?	
Het	is	dus	een	vraag	naar	het	equivaleren.	We	willen	resultaten	van	verschillende	versies	op	eenzelfde	
schaal	krijgen.	Wat	zijn	de	verschillende	mogelijkheden	om	dat	te	doen?	

- We	nemen	de	verschillende	versies	allemaal	tezamen	af.	Dat	is	het	gemakkelijkste,	want	dan	
weten	een	dat	een	vijf	op	de	ene	test	overeenkomt	met	een	zes	op	de	andere	test.	Nochtans	
gebeurt	dat	niet	altijd,	omdat	het	ook	nadelen	heeft.	Je	krijgt	ten	eerste	een	hele	lange	testing,	
en	dat	is	vermoeiend.	Ten	tweede	kunnen	er	leereffecten	optreden.		

- Je	neemt	de	verschillende	versies	af	bij	equivalente	steekproeven	af.	Je	kan	er	dan	vanuit	gaan	
dat	gemiddeld	genomen	de	vaardigheden	in	die	twee	steekproeven	hetzelfde	gaan	zijn,	en	dan	
kan	je	de	test	bij	deze	twee	groepen	afnemen.	Maar	het	nadeel	hierbij	is	dat	we	gaan	directe	
correlatie	 kunnen	 berekenen.	We	 kunnen	 de	 twee	 versies	 niet	 rechtstreeks	met	 elkaar	 in	
verband	brengen.	We	gaan	er	dan	gewoon	van	uit	dat	we	die	twee	versies	bij	een	gelijkaardige	
groep	hebben	afgenomen.	

- Een	derde	manier	is	dat	we	gaan	werken	met	ankeritems.	We	maken	niet	twee	versies	met	
volledig	 verschillend	 items,	 maar	 waarbij	 sommige	 items	 overlappen.	 We	 gaan	 dan	
equivaleren	via	de	MTT	op	basis	van	die	ankeritems.	Dat	is	ook	niet	altijd	ideaal,	want	als	we	
gebruik	 maken	 van	 ankeritems,	 moeten	 die	 ons	 construct	 mooi	 dekken.	 We	 mogen	 niet	
bijvoorbeeld	 1	makkelijk	 ankeritem	 hebben,	maar	 we	moeten	 ankeritems	 hebben	 die	 ons	
volledig	continuüm	representeren.	Een	tweede	probleem	dat	we	daarbij	kunnen	hebben,	zijn	
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contexteffect.	De	items	voorafgaand	aan	een	ankeritem	kunnen	bepaalde	zaken	primen,	wat	
dan	in	slechts	1	van	de	2	versies	gebeurt.		

- Wat	men	soms	doet,	is	de	ankeritems	extern	afnemen.	Je	gaat	dus	wel	ankeritems	gebruiken,	
maar	je	gaat	ze	niet	doorheen	het	instrument	plaatsen,	maar	volledig	in	het	begin	of	volledig	
op	het	einde	om	die	contexteffecten	te	verhinderen.	

Wanneer	 hebben	we	nu	 verschillende	 versies	 nodig?	Waarom	gaan	we	 van	 één	 test	 verschillende	
versies	gebruiken?	Wanneer	wil	men	equivaleren?	

- Vaststellen	van	ontwikkeling	en	groei:	We	willen	iets	meten	dat	zich	ontwikkeld	doorheen	de	
jaren,	bijvoorbeeld	taalvaardigheidsontwikkeling	van	het	eerste	leerjaar	tot	het	zesde	leerjaar	
(zie	eerder).		

- Vergelijken	 van	 een	 nieuwe	 versie	met	 een	 oude	 versie:	 Bij	 intelligentietesten	 is	 dat	 heel	
belangrijk.	Als	we	een	nieuwe	versie	van	een	intelligentietest	ontwikkelen,	stelt	zich	de	vraag	
hoe	de	score	op	de	nieuwe	versie	overeenkomt	met	de	score	op	de	oude	versie.		

- Internationale	 vergelijkingen	 maken	 met	 verschillende	 taalversies.	 We	 willen	 dat	 die	
taalversies	dezelfde	betekenis	hebben.	We	moeten	letten	op	goede	vertalingen.	

- Tests	voor	verschillende	constructen:	Stel	dat	we	een	meting	hebben	voor	taalvaardigheid	en	
wiskundevaardigheid,	en	we	willen	vergelijken	waar	een	bepaalde	persoon	sterker	op	scoort.	
Dan	moeten	we	een	maat	hebben	waarbij	we	de	twee	scores	kunnen	vergelijken.	We	moeten	
die	twee	op	eenzelfde	schaal	brengen.		

- Wanneer	we	verschillende	tests	hebben	voor	hetzelfde	construct:	Bijvoorbeeld	er	werden	bij	
eenzelfde	persoon	twee	intelligentietest	afgenomen.	Het	is	 interessant	om	te	kijken	hoe	de	
scores	op	die	twee	testen	zich	verhouden	ten	overstaan	van	elkaar.		

- Vergelijkbaarheid	 van	 beoordeling	 bij	 verschillende	 complexe	 items:	 Bijvoorbeeld	 je	 geeft	
verschillende	mensen	de	opdracht	een	essay	te	schrijven,	en	elk	krijgt	zijn	eigen	topic.	Dan	kan	
je	de	vraag	stellen	of	je	die	verschillende	versies	op	dezelfde	manier	kan	beoordelen.	Zijn	die	
equivalent?	Of	zijn	sommige	topics	veel	moeilijker	dan	andere?	Dat	moet	beoordeeld	worden.	

Het	equivaleren	of	gelijkstellen	kunnen	we	doen	met	ofwel	psychometrische	methoden	(Bv.	MTT	bij	
ankeritems)	of	we	kunnen	werken	met	expertbeoordelingen	(Bv.	voor	complex,	kwalitatief	materiaal).		

Een	belangrijk	punt,	is	dat	dergelijk	onderzoek	naar	equivaleren	context-	en	populatiegebonden	is.	Je	
kan	nagaan	voor	een	bepaalde	populatie	in	een	bepaalde	context	of	twee	versies	vergelijkbaar	zijn.	Als	
dat	zo	is,	wil	dat	niet	zeggen	dat	je	die	 info	kan	generaliseren	naar	andere	populaties	en/of	andere	
contexten.	
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Testafname,	scoring,	rapportering	en	interpretatie	
	
Wat	bij	testafname	enorm	belangrijk	is,	is	standaardisering,	om	iedereen	zoveel	mogelijk	de	kans	te	
geven	om	de	test	op	dezelfde	manier	op	te	lossen	in	dezelfde	condities.		

- Testmateriaal:	Belangrijk	daarbij	is	dat	we	ervoor	moeten	zorgen	dat	mensen	goed	begrijpen	
hoe	hun	test	moet	worden	opgelost.	Er	wordt	dan	ook	dikwijls	gewerkt	met	voorbeeldvragen.	

- Testafname:	We	kunnen	ook	mensen	vragen	laten	stellen	als	dingen	onduidelijk	zijn,	en	we	
kunnen	oefeningen	aanbieden.	

- Testscoring:	We	kunnen	met	 computerscoring	werken.	Dat	heeft	 als	 voordeel	dat	het	heel	
betrouwbaar	 is.	Of	we	kunnen	expertscoring	hanteren,	maar	dan	moeten	we	checken	of	er	
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	is.		

- Rapportering:	Wanneer	we	data	gaan	rapporteren,	is	het	belangrijk	om	te	weten	of	we	iets	
willen	 zeggen	 over	 een	 groep,	 of	 over	 een	 individu.	 Je	 moet	 ook	 weten	 of	 je	 enkel	 een	
totaalscore	gaat	geven,	of	ook	de	subscores	van	de	test.		

- Interpretatie:	We	moeten	rekening	houden	met	de	context	en	met	bijkomende	 informatie.	
Een	test	afnemen	op	een	vrijdagnamiddag	op	school	kan	andere	resultaten	opleveren	dan	op	
een	maandagnamiddag.	Of	een	kind	is	net	een	ouder	verloren,	en	dat	moeten	we	meenemen	
bij	de	interpretatie	van	testresultaten	van	dat	kind.		

We	 hebben	 gezien	 in	 kader	 van	 fairheid	 dat	 er	 echter	 goeie	 argumenten	 bestaan	 om	 van	
standaardisering	af	te	wijken	(cf.	accommodatie	en	modificatie).		
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Ondersteunende	documentatie	voor	testen	
	
Welke	informatie	moet	in	een	testhandleiding	zitten?	

- Aard	van	de	test	
- Gebruik	waarvoor	de	test	ontwikkeld	is	(construct	en	doelgroep)	
- Technische	 info	 over	 scoring,	 interpretatie	 en	 evidentie	 voor	 validiteit,	

betrouwbaarheid/precisie	en	fairheid	
- Schaalberekening,	 normering,	 of	 hoe	 je	 bepaalt	 of	 iemand	 een	 bepaalde	 standaard	 heeft	

gehaald	of	niet	
- Richtlijnen	voor	de	testafname,	rapportering	en	interpretatie	

o Een	goeie	testhandeling	zal	voorbeelden	geven	van	juist	gebruik	van	de	test,	als	van	
fout	gebruik	

o Een	goeie	testhandleiding	zal	ook	voorbeelden	geven	van	zowel	goeie	interpretaties	
als	slechte	interpretaties	

Waarom	is	een	goeie	handleiding	belangrijk?		

- Belangrijk	voor	de	testgebruiker:	
o Hij/zij	moet	kunnen	bepalen	of	de	test	in	het	algemeen	adequaat	is,	wat	de	waarde	is	

van	de	test	
o Hij/zij	moet	ook	kunnen	bepalen	of	de	test	geschikt	is	voor	die	specifieke	toepassing	

in	die	concrete	context	
- Belangrijk	voor	de	geteste	persoon,	want	het	geeft	extra	informatie:	

o Die	informatie	mag	geen	technische	omschrijving	omvatten	van	de	test	
o Die	extra	info	is	vooral	belangrijk	zodat	iemand	zijn	geïnformeerde	toestemming	kan	

geven	
o We	mogen	in	principe	geen	misleidende	informatie	geven	aan	de	geteste	persoon	voor	

zijn	goedkeuring	te	krijgen,	maar	toch	kan	het	in	sommige	situaties	interessant	zijn	en	
te	verantwoorden	zijn	dat	we	dat	wel	doen,	zodat	de	ware	doelstellingen	van	de	test	
worden	verborgen	
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Rechten	en	verantwoordelijkheden	van	personen	die	de	test	afleggen	
	

1. Rechten	
	

- De	geteste	heeft	het	recht	getest	te	worden	met	een	goede	test	die	valide,	betrouwbaar	en	
fair	is.	Dat	is	helaas	niet	altijd	het	geval.	
	

- De	geteste	heeft	het	recht	op	voorhand	basisinformatie	te	krijgen	over:	
o Aard	van	de	test	
o Gebruik	van	de	test,	waarvoor	de	test	zal	gebruikt	worden	
o Garantie	van	confidentialiteit	

Er	moet	 dus	 voldoende	 informatie	 gegeven	worden	 zodat	 de	 persoon	 een	 geïnformeerde	
toestemming	kan	geven.	Die	toestemming	kan	actief	of	passief	zijn.	Bij	actieve	toestemming	
gaan	we	mensen	vragen	een	document	te	ondertekenen	of	zich	akkoord	te	verklaren	(op	de	
computer)	voordat	ze	toegang	krijgen	tot	het	instrument.	Dat	gebeurt	vooral	in	het	kader	van	
onderzoek.	In	kader	van	een	diagnostisch	proces	zal	toestemming	eerder	passief	zijn:	We	gaan	
eerst	uitleggen	waarover	het	gaat,	en	dan	kan	die	persoon	nog	zeggen	dat	hij/zij	dat	niet	wil.	
Maar	er	zijn	wel	uitzonderingen	mogelijk	op	deze	vrijwillige	deelname,	bijvoorbeeld	wanneer	
assessment	gebeurt	 in	 kader	van	een	 justitieel	onderzoek	 (Iemand	heeft	een	crimineel	 feit	
gepleegd	 en	 men	 wil	 nagaan	 of	 die	 persoon	 toerekeningsvatbaar	 was).	 Zo’n	 onvrijwillige	
deelname	is	dus	soms	wel	te	verantwoorden,	maar	we	moeten	ervan	bewust	zijn	dat	in	zo’n	
context	 wel	 problemen	 kunnen	 ontstaan.	 De	 persoon	 kan	 zich	 opzettelijk	 niet	 verstandig	
voordoen	zodat	hij/zij	niet	verantwoordelijk	wordt	verklaard	voor	de	daden.	
	

- Voor	de	testdeelname	heeft	de	geteste	nog	een	aantal	rechten:	
o Eventueel	 aanbieden	 vaan	 oefenmateriaal,	 en	 dat	 moet	 gelijkaardig	 zijn	 aan	 het	

eigenlijke	testmateriaal	
o Eventueel	 aanbieden	 van	 informatie	 over	 antwoordstrategieën	 (bv.	 bij	

standaardsetting	is	het	advies	alles	in	te	vullen)	
o Informeren	over	mogelijkheden	voor	testaccommodaties	

	
- Na	de	testdeelname	heeft	de	geteste	nog	een	aantal	rechten:	

o Recht	op	feedback	over	testprestaties	(tenzij	men	er	expliciet	afstand	van	doet	voor	
de	testing)	

o Recht	 op	 veiligheid	 van	 het	 individuele	 testmateriaal,	 dat	 de	 antwoorden	 van	 de	
participant	dus	veilig	worden	bewaard	en	bv.	niet	terechtkomen	op	het	internet	

	
2. Verantwoordelijkheden	

	
- De	participant	moet	bereid	zijn	de	test	goed	af	te	leggen	
- De	participant	moet	de	richtlijnen	van	de	testleider	volgen	
- De	 participant	 moet	 eerlijk	 antwoorden,	 geen	 bedrog	 plegen,	 alhoewel	 dit	 niet	 is	

gegarandeerd,	vooral	in	een	high-stakes	conditie	
- De	participant	moet	de	veiligheid	van	het	testmateriaal	beschermen,	geen	vragen	verspreiden	



	 130	

Rechten	en	verantwoordelijkheden	van	testgebruikers	
	

Testgebruikers	 zijn	 diegenen	 die	 testen	 gebruiken	 in	 kader	 van	 hun	 beroep,	 zoals	 psychologen,	
pedagogen,	 werkgevers,	 testontwikkelaars,	 etc.	 Welke	 aspecten	 omvat	 dat	 gebruiken	 allemaal?	
Selecteren,	 afnemen,	 interpreteren	 en	 gebruik	maken	 van	 testscores.	 Deze	 aspecten	 kunnen	 door	
verschillende	personen	gebeuren,	bv.	een	leerkracht	kan	de	test	afnemen	en	een	psycholoog	kan	de	
scores	interpreteren.	Het	is	belangrijk	dat	testen	enkel	ter	beschikking	worden	gesteld	van	mensen	die	
er	de	voldoende	competenties	voor	hebben.		

Als	testgebruiker	ben	je	verantwoordelijk	voor	de	validiteit	van	interpretaties:		

- Dat	begin	al	bij	het	selecteren	van	een	adequate	test	
- Validiteit	 van	 score-interpretaties	 voor	 bedoeld	 gebruik:	 Kunnen	 de	 score-interpretaties	

inderdaad	gemaakt	worden	in	die	context?	Zijn	deze	interpretaties	fair	bij	deze	persoon?	
- Je	moet	rekening	houden	met	betrouwbaarheid/precisie	
- Rekening	houden	met	de	adequaatheid	van	normen	
- Mogelijke	positieve	en	negatieve	gevolgen	van	testgebruik	evalueren	
- Noodzakelijke	kennis	en	training	opdoen	voor	testafname	
- Integratie	van	test-	en	niet-test	informatie		

Verantwoordelijkheden	met	betrekking	tot	de	verspreiding	van	informatie:	 

- Accurate	informatie	geven	over	test,	testafname,	testgebruik,	bijhouden	van	testinformatie	en	
delen	van	informatie 

- Informeren	over	rechten	van	persoon	die	test	aflegt	(vooral	in	high	stakes	context) 
- Informatie	over	opnieuw	afleggen	van	test	(vooral	in	high	stakes	context)	 
- Beschermen	van	privacy	(tenzij	expliciet	anders	overeengekomen)	 

Verantwoordelijkheden	met	betrekking	tot	testveiligheid	en	bescherming	copyright:	

- Testmateriaal	moet	veilig	bijgehouden	worden.	Je	mag	niets	op	het	internet	gooien	van	vragen 
- Intellectuele	 eigendomsrechten	 op	 psychologische	 testen	 moeten	 gerespecteerd	 worden	

(copyright),	 testmateriaal	 moet	 formeel	 aangekocht	 worden	 en	 niet	 informeel	 gekopieerd	
worden 
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DEEL	VI:	HET	DIAGNOSTISCH	PROCES	
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Klinisch	tegenover	statistisch	voorspellen	en	het	diagnostisch	proces	
	

Tot	nu	toe	hebben	we	vooral	gekeken	naar	testconstructie:	Hoe	maken	we	psychologische	testen	en	
wat	zijn	de	kwaliteitscriteria?	Dit	gaat	dus	telkens	over	testen.	Maar	psychologische	testen	zijn	niet	het	
enige	wat	we	gebruiken	om	aan	diagnostiek	te	doen,	en	meestal	gaan	we	niet	dezelfde	test	bij	iedereen	
afnemen.	Nu	gaan	we	dus	de	stap	zetten	van	individuele	testen	naar	het	gebruik	en	het	afwegen	tegen	
andere	testen	(Hoe	we	welke	testen	wanneer	gaan	kiezen).	Dat	komt	tot	uiting	in	het	diagnostische	
proces.	Maar	voordat	we	echt	het	diagnostische	proces	gaan	bespreken,	bespreken	we	een	belangrijke	
controverse	 in	 de	 diagnostiek.	 Die	 is	 al	 van	 in	 de	 jaren	 40	 bezig,	 en	 gaat	 over	 hoe	 we	met	 onze	
diagnostiek	gaan	voorspellen:	Moeten	we	dat	klinisch	doen,	of	statistisch	doen?		

- Statistisch:	Testen	die	op	een	systematische	wijze	objectief	worden	afgenomen	en	gescoord		
- Klinisch:	Interview,	gesprek,	inzicht	van	de	therapeut/klinisch	psycholoog		

Wat	is	nu	het	beste,	en	op	welke	manier	moeten	we	daar	mee	omgaan?		

	
1. Vertrekpunt	

	
In	de	praktijk	als	psycholoog	worden	wij	heel	regelmatig	geconfronteerd	met	een	vraag	van	predictie:	
Het	voorspellen	van	toekomstig	gedrag,	van	toekomstige	psychologische	uitkomsten.	Die	vraag	kan	
komen	van	een	individu/cliënt,	van	een	omgeving	of	van	een	maatschappij.	Voorbeeld	van	een	aantal	
vragen:	

- Schoolsucces:	Wie	kan	naar	het	gewone	onderwijs,	wie	heeft	buitengewoon	onderwijs	nodig?	
- Fraude	in	bedrijven:	Welke	werknemer	is	een	potentieel	gevaar	voor	een	bedrijf? 	
- Succes	van	trainingen:	Wie	heeft	een	grote	slaagkans?	(cf.	ingangsexamen)	
- Succes	in	beroep:	Wie	moeten	we	aannemen?	
- Recidive:	Wie	kan	vervoegd	vrij?	Wie	heeft	grote	kans	op	hervallen?		
- Psychiatrische	 diagnose:	 Bijvoorbeeld	 de	 differentiaaldiagnose	 neurose-psychose.	 Lijdt	

iemand	aan	een	psychose?	Is	er	echt	sprake	van	realiteitsstoornissen	of	niet?	Hebben	we	te	
maken	met	een	psychotische	aandoening,	of	meer	met	een	neurotische	aandoening?		

Hoe	moeten	we	 die	 beantwoorden?	We	 kunnen	 dat	 op	 de	 statistische	manier,	 of	 op	 de	 klinische	
manier	doen	(als	je	ze	heel	extreem	tegen	elkaar	plaatst):	

Statistisch	 Klinisch	
Als	 basis	 testscores:	 Systematisch,	
gestandaardiseerd	testen	afnemen	en	scoren	en	
afzetten	tegenover	een	referentiegroep	

Als	 basis	 dialoog:	 We	 gaan	 in	 gesprek	 met	 de	
persoon	

Objectieve	scoring	die	op	voorhand	vastligt	 We	gaan	in	het	gesprek	interpreteren,	betekenis	
zoeken	

Reductie	 tot	 kenmerken,	 hoeveel	 scoort	 hij/zij	
op	elk	trek	

We	 gaan	 een	Gestalt,	 een	 totaalbeeld	 vormen	
van	die	persoon	

Vooral	 ingebed	 in	 trektheorieën,	 relatief	
stabiele	kenmerken,	bv.	intelligentie,	Big	Five.	H	

Ingebed	 in	 psychoanalytische,	 existentiële	
fenomenologische	theorieën	die	kijken	naar	de	
dynamiek	van	een	persoon	
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Kijken	naar	test-	en	vragenlijstgegevens	 Kijken	 naar	 levenssituatie,	 motivatie,	
gevoelens,	zingeving	

Gestandaardiseerd	 Flexibel,	eigen	dynamiek	van	de	dialoog	volgen,	
inpikken	op	het	verhaal	

Resultaten	interpreteren	t.o.v.	normgroep	 Persoon	wordt	bekijken	t.o.v.	de	ervaring	van	de	
clinicus	met	vorige	casussen	

Statistische	 regels	 voor	 de	 combinatie	 van	
testen	(testbatterij):	Kansuitspraak	doen	

Subjectieve	integratie,	intuïtie	

	
Wat	is	de	beste	benadering?		

	
2. Historisch	wetenschapsfilosofische	achtergrond	

	
Vanwaar	 is	 die	 discussie	 ontstaan,	 wat	 is	 de	 basis?	 Die	 is	 eigenlijk	 ingebed	 in	 oude,	
wetenschapsfilosofische	conceptualisering.	Namelijk	Windelband	onderscheidde	twee	manieren	om	
aan	 wetenschappelijk	 onderzoek	 te	 doen,	 namelijk	 de	 nomothetische	 versus	 de	 idiografische	
benadering	(‘Geschichte	und	Wissenschaft’).		

- Bij	de	nomothetische	manier	gaat	men	echt	op	zoek	naar	wetmatigheden	die	voor	iedereen	
van	toepassing	zijn.		

- Bij	de	idiografische	benadering	gaat	men	proberen	het	specifieke	geval	in	detail	te	analyseren	
en	te	begrijpen	vanuit	het	geval	zelf.	

Die	twee	benadering	hebben	een	grote	impact	gehad	op	de	ontwikkeling	van	de	psychologie	en	de	
diagnostiek.	 Bijvoorbeeld	 de	 klassieke	 testbeweging	 ontwikkelde	 zich	 vanuit	 het	 nomothetisch	
standpunt,	waarbij	men	probeert	algemene	wetmatigheden	te	vinden.		

Stern	 en	 Allport	 hebben	 een	 belangrijke	 rol	 gespeeld	 in	 het	 propageren	 van	 de	 idiografische	
benadering	in	Europa	en	de	VS.	

Wie	 zien	 dat	 er	 dan	 een	 reactie	 kwam	 tussen	 beide	 benaderingen,	 namelijk	 aanhangers	 van	 de	
statistisch,	nomothetische	benadering	verwijten	aan	de	andere	benadering	dat	ze	te	subjectief	zijn.	
Aanhangers	van	de	idiografische	verwijten	anderen	het	tekort	aan	oog	voor	het	unieke	(bijvoorbeeld	
contextfactoren	 niet	 in	 vragenlijst	 opnemen).	 Allport	 gaf	 het	 voorbeeld	 dat	 je	 wel	 via	 allerlei	
vragenlijsten	en	testjes	kan	voorspellen	wat	de	kans	 is	dat	 iemand	morgen	naar	de	 film	gaat	gaan.	
Maar	als	je	dan	plots	die	persoon	de	dag	erop	ziet	lopen	met	krukken	omdat	die	net	zijn	been	heeft	
gebroken,	 is	 het	 zeer	 waarschijnlijk	 dat	 die	 persoon	 niet	 naar	 de	 film	 gaat	 gaan,	 maar	 dergelijke	
contextfactoren	worden	niet	meegenomen	in	de	testjes.	

Vandaag	de	dag	 is	 dat	onderscheid	 in	de	wetenschapsfilosofie	 vervaagd,	we	gaan	er	nu	niet	meer	
vanuit	 dat	 dit	 een	 valid	 onderscheid	 is,	 aangezien	 men	 enerzijds	 casussen	 voor	 algemene	
wetmatigheden	 gebruikt	 (Bijvoorbeeld	 de	 casussen	 van	 Freud:	 Aan	 de	 hand	 van	 heel	 specifieke	
verhalen	 bij	 heel	 specifieke	 mensen,	 probeerde	 hij	 algemene	 wetmatigheden	 van	 psychologisch	
functioneren	 te	 identificeren).	Anderzijds	 zijn	heel	veel	van	de	wetmatigheden	die	we	hebben	niet	
meer	algemeen	toepasbaar,	maar	moeten	we	ze	contextualiseren,	kwalificeren	op	tijdstip,	plaats	en	
persoon.	Daarna	kunnen	we	pas	kijken	of	de	wetmatigheid	toepasbaar	is.	Algemene	wetmatigheden	
gaan	niet	altijd	op	voor	specifieke	subgroepen.	
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3. Verloop	van	de	controverse	
	
Hoe	is	die	controverse	doorheen	de	jaren	geëvolueerd?	In	chronologische	volgorde:	

1. In	het	begin	van	de	20ste	eeuw	wordt	die	statistische	predictie	geleidelijk	aan	ontwikkeld,	mede	
doordat	Pearson	de	formule	voor	de	berekening	van	een	correlatie	ontwikkelde,	en	geleidelijk	
aan	werd	dat	belangrijker	en	belangrijker.	

2. Allport	(1942):	Zet	zich	vervolgens	heel	sterk	af	tegen	de	statistische	benadering,	volgens	hem	
is	het	grootste	gebrek	van	die	statistische	benadering	het	gebrek	aan	flexibiliteit	en	uniekheid.	

3. Sarbin	(1944):	Sarbin	reageert	op	Allport,	en	komt	tot	een	andere	conclusie.	De	statistische	
benadering	en	de	klinische	benadering	kunnen	hoogstens	gelijkspel	doen,	want	ze	zijn	beiden	
gebaseerd	op	een	frequentieopvatting.	Je	kijkt	gewoon	o.b.v.	vroegere	ervaringen	wat	de	kans	
is	op	iets.	Als	statisticus	doe	je	beroep	op	de	ervaring	die	je	haalt	uit	de	normgroep,	als	clinicus	
doe	 je	 beroep	 op	 de	 ervaring	 die	 je	 opdoet	 al	 doende.	 Het	 idee	 is	 dus	 dat	men	 in	 beide	
benaderingen	 beroep	 doet	 op	 dezelfde	 informatie,	maar	 dat	men	 in	 statistisch	 onderzoek	
gewoon	veel	meer	en	betere	informatie	heeft.	Hierdoor	kan	de	clinicus	het	niet	beter	doen	
zoals	Allport	beweerde,	maar	hoogstens	het	een	goed	doen,	behalve	als	het	gaat	om	grote	
steekproeven.	Daarbij,	zegt	Sarbin,	is	de	clinicus	gevoelig	voor	foute	generalisaties	en	intuïties,	
er	zijn	allerlei	mogelijke	biases	bij	de	klinische	benadering	die	je	bij	de	statistische	benadering	
niet	hebt.		

4. Meehl	(1954):	Hij	zocht	in	de	literatuur	naar	onderzoek	waarin	men	de	statistische	en	klinische	
benadering	 rechtstreeks	met	elkaar	heeft	vergeleken.	Hij	 stelde	vast	dat	 slechts	 in	1	op	20	
studies	de	klinische	predictie	beter	was,	in	alle	andere	gevallen	was	de	statistische	benadering	
minstens	even	goed	tot	beter.	O.b.v.	deze	studie	zouden	we	dus	niet	mogen	verder	werken	
met	klinische	benaderingen.		

5. Sawyer	(1966):	Deed	de	studie	van	Meehl	opnieuw	maar	nu	met	meer	studies	studies,	en	hij	
kwam	 tot	 dezelfde	 bevinding	 als	Meehl.	 In	 75	 procent	 van	de	 gevallen	was	 de	 statistische	
predictie	minstens	even	goed	of	beter.	

6. Holt	(1970):	Hij	maakte	kritische	bedenkingen	bij	de	statistische	benadering	voor	verschillende	
redenen:	

a. Bij	de	statistische	benadering	werd	vaak	niet	aan	kruisvalidering	gedaan.		
b. Een	 ander	 probleem	 die	 Holt	 aanhaalt	 is	 dat	 het	 bij	 heel	 veel	 gevallen	 niet	 om	

realistische	voorspellingen	gaat.	In	heel	wat	van	dat	vergelijkend	onderzoek	is	er	een	
duidelijk	uitkomst	die	de	statisticus	of	clinicus	moet	bekomen,	en	men	kijkt	naar	de	
wijze	 waarop	 men	 tot	 die	 uitkomst	 komt:	 via	 statistische	 benadering	 of	 klinische	
benadering?	Maar	 in	 heel	 veel	 situaties	 waarin	men	 als	 psycholoog	 terecht	 komt,	
bestaat	er	niet	één	juiste	uitkomst,	en	moet	men	op	zoek	gaan	naar	de	juiste	uitkomst.	
En	 dat	 strookt	 natuurlijk	 niet	 bij	 dit	 type	 onderzoek	 waar	 er	 wel	 één	 duidelijke	
uitkomst	is.	

c. In	heel	veel	van	dit	onderzoek	wordt	getest	met	studenten,	psychologen	in	opleiding.	
Misschien	dat	mensen	die	al	langere	tijd	aan	diagnostiek	doen,	beter	scoren,	maar	dit	
zien	we	niet	in	het	onderzoek.	
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7. Dawes,	 Faust	 &	 Meehl	 (1993):	 Men	 deed	 dan	 opnieuw	 een	 heel	 grote	 empirische	 studie	
waarbij	men	opnieuw	een	uitgebreide	literatuurstudie	heeft	gedaan,	en	men	kwam	weer	tot	
de	 conclusie	 dat	 de	 statistische	 predictie	 superieur	 is,	 bij	 voorspellingen	 op	 verschillende	
vlakken:	

a. Succes	op	school	
b. Fraude	in	bedrijven	en	instellingen	
c. Levensverwachting	
d. Succes	in	militaire	opleidingen	
e. Hartinfarct	
f. Neuropsychologische	aandoeningen	
g. Vrijlaten	op	borgtocht	en	recidieve	
h. Onderscheid	neurose	en	psychose		
i. Etc.	

We	zien	dus	de	bevestiging	van	vroeger	empirisch	onderzoek,	namelijk	dat	wanneer	je	ze	naast	
elkaar	 legt,	 dat	 statistische	predictie	 het	 even	 goed	of	 beter	 dan	dan	 klinische	predictie	 in	
ongeveer	19	van	de	20	gevallen.	

8. Grove,	Zald,	Lebow,	Snitz,	&	Nelson	(2000):	Tot	2000	werd	bovenstaande	bevinding	gezien	als	
de	waarheid.	Maar	 in	2000	doet	men	opnieuw	een	dergelijke	 studie,	maar	met	een	groter	
databestand.	Ze	bevestigen	wel	wat	Meehl	al	gevonden	heeft	in	1954,	namelijk	dat	slechts	in	
6	procent	van	de	gevallen	de	klinische	predictie	het	beter	doet	dan	de	statistische,	maar	wat	
ze	nu	heel	duidelijk	gedaan	hebben,	 is	gekeken	naar	 in	hoeveel	procent	van	de	gevallen	de	
statistische	benadering	het	beter	doet,	en	in	hoeveel	procent	van	de	gevallen	ze	het	even	goed	
doet.	In	47%	doet	de	statistische	benadering	het	beter	dan	de	klinische,	maar	in	de	resterende	
47%	doet	klinische	benadering	het	even	goed	als	de	statistische.	Dit	wierp	een	ander	licht	op	
het	 debat.	 Het	 is	 niet	 noodzakelijkerwijze	 slecht	 dat	 we	 gebruik	 maken	 van	 de	 klinische	
benadering.	In	deze	studie	hebben	ze	ook	gekeken	naar	mogelijke	factoren	die	al	dan	niet	een	
bijdrage	leveren	aan	de	kwaliteit	van	de	voorspelling:		

a. Ze	 vonden	geen	 relatie	met	 tijdstip,	 het	had	 geen	effect	of	 die	 studie	 vroeger	was	
gebeurd,	of	dat	die	studie	recent	was.	 Je	zou	denken	dat	naarmate	de	tijd	vordert,	
men	meer	kennis	krijgt	en	beter	kan	voorspellen,	maar	dat	bleek	niet	zo	te	zijn.	

b. Ze	vonden	ook	geen	relatie	met	het	soort	publicatie.	We	weten	dat	er	een	gevaar	is	
van	publication	bias,	namelijk	enkel	de	studies	die	iets	vinden	worden	gepubliceerd.	
Maar	 in	 hun	 literatuurstudie	 hebben	 ze	 ook	 gekeken	 naar	 studies	 die	 niet	werden	
gepubliceerd,	bv.	doctoraatsproefschriften.	

c. Statistische	predictie	iets	beter	in	medische	en	forensische	setting	dan	in	onderwijs	en	
klinische	setting.	

d. Medici	doen	niet	beter	dan	psychologen	in	termen	van	diagnostiek	en	predictie	van	
toekomstige	aandoeningen. 	

e. Geen	gevonden	effect	van	ervaring	(vreemd	maar	wel	waar).	Een	clinicus	met	meer	
ervaring	 stelt	 niet	 per	 definitie	 betere	 diagnoses.	 Een	hypothese	 is	 dat	men	 in	 het	
begin	zeer	zorgvuldig	te	werk	gaat	gaan,	maar	heeft	men	te	weinig	ervaring.	Vanaf	het	
moment	dat	men	ervaring	heeft,	gaat	men	minder	zorgvuldig	te	werk	en	krijgt	men	te	
veel	zelfvertrouwen.	Die	twee	 lossen	elkaar	dus	af,	zodat	de	kwaliteit	van	predictie	
stabiel	blijft.	
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9. Aegisdóttir	et	al.	 (2006):	Nog	een	extra	studie	met	gelijkaardige	resultaten	als	Grove	et	al.,	
namelijk	 klinische	 predictie	 is	 in	 een	 groot	 aantal	 gevallen	 gelijkaardig	 aan	 statistische	
predictie.	

		
4. Debat	

	
- Einhorn	 (1986):	 Einhorn	heeft	 zich	gemengd	 in	het	debat,	 en	hij	 zei	dat	er	een	paradox	 is:	

Mensen	 die	 vanuit	 een	 statistische	 benadering	 werken,	 laten	 toeval	 toe.	 Ze	 doen	
kansuitspraken.	Dus	ze	zijn	er	zich	zeer	van	bewust	dat	ze	misschien	een	verkeerde	predictie	
maken.	Ze	proberen	dan	ook	echt	de	grootte	van	die	fout	statistisch	in	kaart	te	brengen.	Terwijl	
mensen	die	klinisch	te	werk	gaan,	denken	vaak	heel	deterministisch.	Op	basis	van	hun	beeld	
van	een	persoon	vormen	ze	een	besluit	(‘Die	persoon	zal	zeker	niet	recidiveren’,	‘Die	persoon	
gaat	dat	aankunnen’,	etc.).	Clinici	geloven	ook	dat	alles	wat	gebeurt	een	oorzaak	moet	hebben,	
dat	 er	 een	 systematiek	 zit	 in	 het	 proces.	 Terwijl	 we	 vanuit	 een	 statistisch	 benadering	 net	
aanvaarden	 dat	 er	 toevalsfactoren	 bestaan,	 dat	 niet	 alles	 voorspelbaar	 is.	 Maar	 langs	 de	
andere	kant	geeft	hij	toe	dat	wanneer	je	veronderstelt	dat	er	een	systeem	inzit,	je	op	zoek	gaat	
gaan	naar	dat	systeem	en	dat	kan	leiden	tot	ontdekkingen	in	de	onderliggende	psychologische	
processen	en	omgeving. 

- Kleinmuntz	 (1990)	 en	Westen	 &	Weinberger	 (2004):	 Zij	 stelden	 dat	 we	 die	 twee	 gewoon	
moeten	 combineren,	 want	 ze	 hebben	 alle	 twee	 hun	 eigen	 sterktes	 en	 eigen	 zwaktes.	 Je	
moeten	de	combinatie	maken	van	‘formules’	en	‘hoofden’. 

- Dawes	et	al.	(1993):	Dawes	heeft	daarop	gereageerd	door	te	zeggen:	“...	we	urge	people	to	
use	their	heads	to	improve	their	models”.	Dit	gaat	terug	op	het	argument	van	Sabin.	Wanneer	
we	een	predictie	moeten	maken,	dat	moet	je	de	mogelijke	predictoren	opnemen	in	je	model	
en	checken.	Cf.	Allport:	Als	we	willen	voorspellen	of	iemand	morgen	naar	de	film	gaat,	en	we	
weten	dat	een	been	breken	daar	invloed	op	heeft,	dan	moeten	we	het	opnemen	in	het	model.	
Dat	is	natuurlijk	wel	een	sterkte	van	die	statistische	benadering,	namelijk	dat	we	vertrekken	
van	 hypotheses.	 Ons	 onderzoek	 naar	 de	 criteriumvaliditeit	 van	 een	 test	 vertrekt	 van	
hypotheses,	en	met	ons	empirisch	onderzoek	gaan	we	na	of	die	hypotheses	kloppen.	Dat	is	
wel	duidelijk	een	sterkte	van	dat	statistisch	onderzoek. 

	
5. Waarom	weerstand	

	
Waarom	is	er	zoveel	weerstand	tussen	beide	kampen?	Welke	argumenten	gebruiken	ze?	

- Bezwaren	tegen	statistische	predictie	volgens	Kleinmuntz	(1990):	
o Onderzoek	 nooit	 definitief:	 Naarmate	 er	 nieuwe	 inzichten	 zijn,	 of	 naarmate	 er	

maatschappelijke	veranderingen	plaatsvinden,	kunnen	we	minder	op	oud	onderzoek	
terugvallen	(geen	goed	argument,	want	ook	klinisch	inzicht	is	ook	nooit	definitief,	dat	
ontwikkelt	zich	ook	verder)	

o Complexe	en	onduidelijke	structuur	van	klinische	situatie:	Het	probleem	waarmee	een	
patiënt	 komt	 is	 vaak	 niet	 eenduidig	 en	 zeer	 complex.	 De	 klinische	 benadering	 kan	
hierop	inspelen.	
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o Duur:	De	statistische	benadering	kost	veel	geld,	om	goeie	testen	te	ontwikkelen.	We	
moeten	de	kosten	en	baten	tegen	elkaar	opwegen.	

o Beperkte	weergave	van	de	werkelijkheid:	Een	testbatterij	kan	nooit	de	hele	populatie	
voorstellen	en	een	mens	is	meer	dan	scores	die	hij	haalt	op	een	bepaalde	test.	
	

- Onterechte	argumenten	tegen	clinici	door	Meehl	(1986):	
o Clinici	kennen	geen	statistiek,	dus	moet	men	het	niet	toepassen.	
o Clinici	 heeft	 schrik	 van	 verlies	 werk,	 want	 het	 kan	 evengoed	 door	 de	 computer	

gebeuren.	
o Strijdig	met	 zelfconcept:	 Het	 is	 frustrerend	 als	 psycholoog	 om	 toe	 te	 geven	 dat	 je	

sommige	zaken	niet	goed	kan	voorspellen	met	de	klinische	benadering	(Bijvoorbeeld	
recidive	kan	men	inderdaad	beter	voorspellen	met	de	statistische	benadering).	

o Onwil	 tot	 veranderen,	 vasthouden	 aan	 theorie,	 men	 wil	 geen	 andere	 theorieën	
aannemen.	

o Clinici	zouden	formules	onmenselijk	vinden	volgens	Meehl,	het	zou	tegen	de	ethische	
gevoelens	ingaan.	

o Clinici	zouden	argwaan	hebben	tegen	de	computer.	
o Clinici	kunnen	moeilijk	hun	eigen	beperkingen	accepteren	volgens	Meehl.		

Maar	dit	zijn	duidelijk	niet-rationele	argumenten,	want	Meehl	was	een	sterke	voorstander	van	
de	statistische	benadering.	Meehl	zou	wetenschappelijk	onderzoek	moeten	bewijzen	dat	dit	
klopt.	

	
6. Informatie-integratie	door	de	clinicus	

	
Een	van	de	gevolgen	van	het	debat	is	dat	men	onderzoek	heeft	opgezet	om	te	kijken	hoe	een	clinicus	
informatie	integreert.	Doet	hij	dat	volgens	een	lineair-additieve	of	configurationele	benadering?	Als	
een	 clinicus	op	een	 configurationele	wijze	 te	werk	 gaat,	 probeert	hij	 een	Gestalt	 te	maken	van	de	
informatie	die	hij	heeft	en	op	basis	daarvan	komt	hij	tot	een	conclusie.	Hij	gaat	dan	niet	puur	op	een	
additieve	manier	informatie	optellen,	maar	hij	gaat	naar	het	geheel	kijken.		

Men	heeft	een	studie	gedaan	in	verband	met	de	MMPI.	De	MMPI	bevat	enkele	validiteitsschalen,	en	
de	eigenlijke	schalen.	Personen	vullen	dat	in,	en	uiteindelijk	bekomt	men	een	scoreblad.	Dan	krijg	je	
daarop	voor	beide	soort	schalen	een	patroon.	Clinici	die	heel	vertrouwd	zijn	met	de	MMPI,	gaan	van	
zichzelf	zeggen	dat	ze	dat	als	gaan	interpreteren.	Ze	zeggen	dat	ze	niet	gaan	kijken	naar	de	individuele	
scores	 op	 de	 individuele	 schalen,	 maar	 ze	 gaan	 kijken	 naar	 het	 volledige	 patroon.	 Nu	 blijkt	 uit	
onderzoek	dat	dit	niet	de	beste	voorspelling	oplevert	de	resultaten	die	de	clinicus	echt	bekomt.	Het	
lineaire	 model	 doet	 het	 beter	 dan	 het	 kwadratisch	 en	 interactiemodel	 in	 de	 voorspelling.	 Het	
interactiemodel	is	een	model	waarbij	je	veronderstelt	dat	als	iemand	bv.	hoog	scoort	op	psychasthenie	
en	depressie,	dat	dat	iets	anders	betekent	dan	dat	hij	hoog	zou	scoren	op	psychasthenie	en	hysterie.	
Terwijl	bij	een	lineair-additief	model	ga	je	gewoon	optellen.	Bij	negatief	gecorreleerde	variabelen	deed	
het	interactiemodel	het	wel	beter,	maar	dat	is	eerder	de	uitzondering.		

Natuurlijk	moeten	we	een	onderscheid	maken	tussen	het	model	en	de	realiteit.	Een	vraag	is	‘Wat	doet	
de	clinicus?	Hoe	gaat	hij	met	dat	materiaal	om?’,	en	de	tweede	vraag	is	‘Hoe	kunnen	we	het	resultaat	



	 138	

daarvan	zo	goed	mogelijk	modelleren?’.	Wat	we	hier	dus	vinden	is	dat	we	voor	het	model	best	een	
lineair	 model	 gebruiken.	We	 kunnen	 wat	 de	 clinicus	 doet	 het	 beste	 voorspellen	 door	 gewoon	 de	
indicatoren	op	te	tellen.	Maar	dat	wilt	natuurlijk	nog	niet	zeggen	dat	de	clinicus	effectief	zo	werkt.	Dat	
is	nog	een	andere	vraag.	

Dit	soort	onderzoek	gebeurt	ook	bij	huisartsen,	en	bij	huisartsen	hebben	we	wel	wat	evidentie	dat	die	
werken	met	een	configurationele	benadering.	Ze	gaan	niet	 zomaar	één	symptoom	optellen	bij	alle	
anderen,	maar	ze	gaan	symptomen	bekijken	specifiek	in	relatie	tot	elkaar.	

Men	heeft	ook	onderzoek	gedaan	met	process-tracing	modellen.	De	clinicus	moet	luidop	nadenken	
over	een	casus	en	hoe	hij	op	basis	hiervan	tot	een	diagnose	zou	komen.	Men	paste	dan	de	stappen	die	
de	clinicus	hanteerde	van	in	de	ene	casus	toe	op	andere	casussen,	maar	vond	slechts	een	correlatie	
van	.46. Men	vindt	dat	het	lineair	model	beter	is	in	het	voorspellen	van	aan-	of	afwezigheid	van	een	
stoornis,	namelijk	met	een	correlatie	van	.79	i.p.v.	.46.	We	hebben	dus	heel	weinig	evidentie	voor	het	
idee	dat	de	clinicus	configurationeel	 te	werk	gaat.	Op	zijn	minst	het	 resultaat	van	het	diagnostisch	
proces	kunnen	we	het	best	voorspellen	met	een	 lineair	model.	Dat	model	gebruiken	we	ook	bij	de	
klassieke	statistische	benadering.	

	
7. Beperkingen	bij	informatieselectie-	en	integratie	

	
Er	is	ook	heel	wat	onderzoek	gebeurt	naar	mogelijke	biases	in	het	oordeel	van	de	clinicus.	We	zien	zeer	
veel	biases	bij	het	diagnosticeren.	We	kunnen	ze	opdelen	in	verschillende	groepen:		

	
A. Verwerving	of	verzameling	informatie		

	
- Availability	heuristiek:	Als	je	heel	veel	in	contact	komt	met	een	bepaald	fenomeen,	dan	ga	je	

het	belang	daarvan	overschatten.	
- Recency	&	primacy	effecten:	Wat	iemand	in	het	begin	en	op	het	einde	van	een	gesprek	zegt,	

wordt	het	best	onthouden.		
- Selectieve	 perceptie:	 We	 onthouden	 die	 dingen	 en	 richten	 onze	 aandacht	 op	 die	 dingen	

waarvan	we	denken	dat	ze	belangrijk	zijn,	terwijl	we	andere	zaken	sneller	aan	ons	voorbij	laten	
gaan.	

- Focus	op	opvallende	kenmerken	die	misschien	niet	zeer	relevant	zijn	maar	toch	meespelen	in	
het	oordeel	(Bijvoorbeeld	de	persoon	is	extravagant	gekleed).	

- Geen	rekening	gehouden	met	frequentie	van	fenomenen.	Het	kan	best	zijn	dat	we	heel	goed	
weten	 dat	 iets	 niet	 vaak	 voorkomt	 (base-rate),	 maar	 we	 gaan	 daar	 in	 ons	 oordeel	 weinig	
rekening	mee	houden.		

- Concrete	directe	 info	boven	statistieken:	We	hebben	de	neiging	directe	 informatie	meer	te	
gaan	gebruiken	dan	uitgebreide,	wetenschappelijke	informatie.		

- Volgorde	effecten:	De	 volgorde	waarin	 iets	 verteld	wordt,	 heeft	 een	effect	 op	hoe	de	 info	
geïnterpreteerd	wordt.	

- Geen	rekening	gehouden	met	antwoordtendensen:	De	responsschaal	systematisch	meer	aan	
de	bovenkant	of	aan	de	onderkant	gebruiken.		
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B. Verwerking	informatie	 
	

- Halo-effect:	Wanneer	je	een	positief	beeld	hebt	over	iemand	door	bepaalde	factoren,	wordt	
dit	ten	onrechte	generaliseerd	naar	andere	kenmerken	van	die	persoon.	

- Nieuwe	niet-kloppende	info	wordt	niet	meegewogen.	
- Beroep	op	consistente	info	zonder	nieuwswaarde.	Kloppende	info	wordt	extra	in	de	verf	gezet	

(neiging	tot	confirmatie).	
- Correlaties	tussen	.30	en	.75	waarnemen	we	niet	met	het	blote	oog.		
- Groeiprocessen	worden	nauwelijks	waargenomen	(vooral	snelle	groei	wordt	onderschat).	
- We	maken	veel	gebruik	van	vuistregels:	We	bekijken	slechts	een	beperkt	aantal	patronen,	en	

dan	springen	we	naar	de	conclusie.	
- We	 trekken	 te	 snel	 conclusies	 op	 basis	 van	 niet	 representatieve	 gegevens	 en	 té	 kleine	

steekproeven.	
- Post-hoc	verklaringen:	Achteraf	een	verklaring	zoeken	voor	een	bepaald	fenomeen	en	dit	dan	

onterecht	als	iets	wat	het	fenomeen	voorspelt	te	zien.		
- Regressievertekening:	Wanneer	we	met	onbetrouwbare	testen	werken	en	we	extreme	scores	

zien	bij	het	eerste	testmoment,	zullen	deze	extreme	scores	al	veel	minder	duidelijk	zijn	bij	het	
tweede	testmoment	(regressie	naar	het	gemiddelde).	

- We	gaan	oppervlakkig	oordelen	onder	tijdsdruk.		
- We	zijn	gevoelig	voor	de	druk	van	anderen.	
- We	zijn	gevoelig	voor	volgorde-effecten.	
- We	zijn	gevoelig	voor	framing:	Op	welke	manier	het	probleem	voorgesteld	wordt,	beïnvloedt	

ons	oordeel.	
- We	maken	fouten	tegen	logisch	redeneren	en	statistische	inferenties.	
- We	gaan	te	snel	conclusies	trekken	op	grond	van	enkele,	beperkte	aanwijzingen.	
- We	gaan	spontaan	geen	rekening	houden	met	toeval.		

	
C. Beoordelen	van	uitkomst		

	
- Impact	van	schaal:	Wat	men	vaak	ziet,	is	dat	als	men	slechts	een	klein	effect	heeft	gevonden,	

dat	men	dat	 in	een	grafiekje	 zet	met	een	heel	 klein	bereik	van	de	 schaal.	Dat	 lijkt	dat	een	
substantiëler	effect	te	zijn.	

- We	zien	wat	we	willen	zien.	
- We	hebben	illusoire	correlaties	op	basis	van	impliciete	theorie	of	stereotype.	
- Men	heeft	de	illusie	van	controle,	vooral	sterk	bij	diagnostici	die	ervaren	zijn.	Hierdoor	komen	

ze	sneller	tot	een	foute	conclusie.	
- Succes	 aan	 eigen	 kunnen,	 falen	 aan	 omstandigheden	 toeschrijven:	 Men	 heeft	 te	 veel	

vertrouwen	in	eigen	oordeelsbekwaamheid.	
- Reconstructie	uit	geheugen:	Het	diagnostisch	proces	of	het	gesprek	met	de	cliënt	wordt	niet	

netjes	gedocumenteerd.	
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8. Reacties	op	beperkingen	van	diagnosticus	
	
Hoe	kunnen	we	al	die	biases	nu	tegengaan	zodat	we	aan	goede	diagnostiek	kunnen	doen?	

- Wat	niet	specifiek	helpt,	is	een	goede	cursus	statistiek	volgen.	Dat	moet	natuurlijk	wel	omdat	
statistiek	belangrijk	is,	maar	niet	specifiek	om	die	biases	te	verhinderen.	

- We	kunnen	wel	mensen	leren	rekening	te	houden	met	de	base	rate	van	een	fenomeen.	
- We	 kunnen	 mensen	 ook	 leren	 rekening	 houden	 om	 de	 availability	 van	 info	 niet	 te	

overschatten.	Gewoon	door	het	feit	dat	je	makkelijk	toegang	hebt	tot	info,	mag	er	niet	voor	
zorgen	dat	die	info	overschat	wordt.	

- We	kunnen	mensen	leren	om	niet	alleen	convergent	te	denken.	Ze	mogen	niet	genoeg	nemen	
met	één	verklaring,	zodat	foreclosure	(een	snelle	conclusie	maken)	vermeden	wordt.	Dat	kan	
gedaan	worden	via	een	diagnostisch	proces,	via	een	stappenplan	voor	de	diagnostiek.	Daar	
gaan	we	nu	naar	kijken.	
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Het	 diagnostisch	 proces:	 van	 individuele	 test	 naar	 het	 doorlopen	 van	 de	
diagnostische	cyclus	
	

Hier	hebben	we	echt	de	overgang	van	het	gebruik	van	de	individuele	test	naar	het	doorlopen	van	een	
diagnostische	cyclus.	
	

1. Evolutie	
	

- Individuele	test:	Binet	is	begonnen	met	een	IQ-test	te	ontwikkelen.	Dat	was	gewoon	één	test	
voor	één	kenmerk.	

- Testbatterij:	Geleidelijk	 aan	 is	 die	 IQ-test	uitgebreid	en	werden	 verschillende	aspecten	 van	
intelligentie	gemeten.	

- Toevoegen	van	interviews,	casestudies,	gedragsobservaties,	etc.	

Nu	hebben	we	uiteindelijk	heel	veel	testen	voor	heel	veel	verschillende	kenmerken,	en	de	vraag	die	
zich	 telkens	 stelt,	 is	 welke	 test	 men	 nu	 het	 best	 gebruikt	 bij	 welke	 persoon	 in	 kader	 van	 welk	
diagnostisch	proces.	

	
2. Alledaagse	opvattingen	

	
Als	we	kijken	naar	hoe	diagnostiek	alledaags	gebeurt,	dan	zien	we	dat	men	vooral	kijkt	naar	afwijkingen	
ten	aanzien	van	een	patroon,	iets	dat	niet	normaal	is,	en	men	gaat	zoeken	naar	oorzaken.	In	dat	proces	
zijn	 er	 zoals	 gezien	 heel	 wat	 biases	 die	 kunnen	 optreden,	 daarom	willen	 we	 komen	 tot	 een	 zeer	
rationeel,	goed	onderbouwde	structuur/stappenplan/proces	om	tot	consistente	uitspraken	te	komen.	

	
3. Individuele	verschillen	

	
In	 dat	 proces	 kunnen	 we	 gaan	 kijken	 naar	 individuele	 verschillen.	 Welke	 mensen	 maken	 betere	
diagnoses	dan	anderen?	

- Zowel	narcisme	als	net	een	ernstige	zelfonderschatting	gaan	samen	met	een	minder	goede	
diagnostiek.	

- Mensen	die	sociaalvaardiger	zijn,	opener	zijn	en	aangenamer	zijn	(Big	Five)	betere	diagnostiek	
afleveren	dan	mensen	die	dat	niet	zijn.	

- De	buitenstaanders	kunnen	dikwijls	beter	diagnosticeren	dan	de	persoon	zelf.	Mensen	kunnen	
goed	zijn	in	het	begrijpen	en	in	kaart	brengen	van	psychologische	processen	bij	anderen,	maar	
veel	minder	bij	zichzelf.	

- Inherent	 need	 for	 cognition:	 Sommige	 mensen	 hebben	 nu	 eenmaal	 meer	 nood	 aan	 het	
gebrijpen	van	wat	er	bij	anderen	omgaat,	en	dat	blijkt	predictief	te	zijn	voor	de	kwaliteit	van	
de	diagnostiek.	Maar	dat	wil	niet	zeggen	dat	ze	niet	vatbaar	zijn	voor	bias.	

	
4. Producten	van	diagnostiek	

	
Als	we	kijken	naar	waar	we	willen	uitkomen	bij	de	diagnostiek,	dan	zien	we	vier	doelstellingen:	
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- Predictie	
- Categorisering/onderkenning/beschrijving:	Wat	is	het	probleem	dat	die	persoon	heeft?	Welke	

categorie	van	de	DSM	beschrijft	het	best	de	problematiek	van	de	persoon?	Die	categorieën	
zijn	 niet	 mutueel	 exclusief,	 mensen	 kunnen	 meerdere	 diagnoses	 krijgen	 omdat	 hun	
klachtenprofiel	niet	past	binnen	één	hokje.	

- Verklaring:	Waarom	gedraag	iemand	zich	op	een	bepaalde	manier?	Waarom	heeft	iemand	een	
bepaalde	problematiek	ontwikkeld?	

- Beslissing:	 Gaan	we	 iemand	 iets	 adviseren?	Gaan	we	 iemand	 een	 bepaalde	 therapie	 laten	
volgen?	

	
5. Empirische	cyclus	(De	Groot)	

	
Hoe	 kunnen	 we	 die	 doelen	 nu	 het	 best	 bereiken?	 Hoe	 kunnen	 we	 onze	 diagnostiek	 het	 best	
opbouwen?	De	Groot	heeft	in	de	jaren	60	voorgesteld	om	gewoon	onze	wetenschappelijke	benadering	
toe	te	passen	op	de	dagdagelijkse	diagnostiek.	Dat	wil	zeggen	dat	men	een	nomologisch-deductieve	
werkwijze	moet	toepassen	op	de	diagnostiek.	Dat	bevat	zeven	fases:	

1. Begint	met	vraag:	We	beginnen	met	een	initiële	vraag,	een	initieel	element	van	interesse	
2. Observatie:	We	gaan	observeren	
3. Inductie:	Op	basis	van	die	observaties	gaan	we	patronen	proberen	te	ontdekken	
4. Deductie:	Op	basis	van	die	patronen	gaan	we	een	theorie	ontwikkelen	
5. Toetsing:	 Op	 basis	 van	 die	 theorie	 gaan	we	 voorspellingen	maken	 die	we	 gaan	 toetsen	 in	

onderzoek	
6. Evaluatie:	Dan	gaan	we	zien	of	die	voorspellingen	uitkomen	of	niet	
7. Voorstel	nieuw	onderzoek:	Als	het	niet	uitkomt,	gaan	we	verder	onderzoek	doen,	we	gaan	

onze	hypotheses	of	theorie	of	meetmethodes	herzien	

Dit	is	een	cyclus.	Het	is	wat	we	klassiek	doen	in	de	wetenschap.	Wat	De	Groot	dus	voorstelt,	is	om	dit	
ook	te	doen	in	kader	van	diagnostiek.	Als	iemand	met	een	klacht	komt,	gaan	we	eerst	kijken	naar	die	
klacht.	We	gaan	die	persoon	wat	laten	vertellen,	we	gaan	observeren.	Op	basis	van	info	die	de	cliënt	
ons	geeft,	gaan	we	een	aantal	hypotheses	formuleren,	we	gaan	een	aantal	theorieën	ontwikkelen	over	
wat	het	probleem	zou	kunnen	zijn.	Dan	kunnen	we	op	basis	van	die	theorie	nieuwe	voorspellingen	
maken,	bijvoorbeeld	‘Hoe	gaat	iemand	presteren	op	een	test?	Als	iemand	dit	heeft,	dan	gaat	hij/zij	zus	
of	 zo	 reageren’.	 We	 kunnen	 dat	 dan	 toetsen,	 we	 kunnen	 die	 test	 afnemen	 en	 kijken	 of	 onze	
voorspelling	klopt	of	niet.	

Maar	er	is	een	groot	belangrijk	verschil	tussen	het	toepassen	van	deze	cyclus	in	de	wetenschap	en	in	
de	 diagnostiek,	 namelijk	 in	 de	 wetenschap	 zijn	 we	 geïnteresseerd	 in	 een	 populatieparameter	
(Bijvoorbeeld	is	de	ene	therapie	beter	dan	de	andere?),	we	willen	algemene	uitspraken	doen.	Maar	in	
de	diagnostiek	willen	we	iets	vertellen	over	1	persoon.	Dat	wil	dus	zeggen	dat	de	volledige	statistische	
machinerie	die	we	gebruiken	voor	wetenschappelijk	onderzoek	niet	zomaar	kunnen	toepassen	in	de	
diagnostiek	bij	die	ene	persoon.	
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6. Hypothese	toetsend	model	
	
Wat	we	vandaag	de	dag	zien,	is	dat	het	hypothese	toetsend	model	het	standaardmodel	is	in	Nederland	
en	ook	bij	ons	heel	belangrijk	wordt	bevonden	in	de	diagnostiek.	

Dat	HTM	sluit	heel	goed	aan	bij	het	model	van	De	Groot:	

1. Het	vertrekt	met	oriëntatie	op	de	klacht:	 Je	gaat	 luisteren	naar	wat	de	patiënt	 te	vertellen	
heeft.	

2. Op	basis	daarvan	ga	je	aan	probleemidentificatie	doen:	Daarbij	stelt	zich	al	een	eerste	vraag:	
‘Wat	die	patiënt	hier	komt	vertellen,	is	dat	het	reële	probleem	of	niet?’.	Patiënten	komen	niet	
meteen	met	het	echte	probleem	naar	voren.	

3. Vervolgens	 gaat	 men	 onderling	 onafhankelijke	 hypotheses	 genereren	 (om	 foreclosure	 te	
vermijden).	 Je	 gaat	 niet	 op	 zoek	 naar	 één	 mogelijke	 verklaring,	 maar	 naar	 verschillende	
mogelijke	verklaringen,	onderling	onafhankelijk.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	ze	elkaar	uitsluiten,	
het	kan	zijn	dat	al	die	mogelijke	hypothese	die	je	formuleerde	van	toepassing	blijken	te	zijn,	
maar	ze	moeten	wel	duidelijk	verschillend	zijn.	

4. Dan	ga	je	elk	van	die	hypotheses	toetsen.	
5. Op	basis	daarvan	ga	je	advies	formuleren	en	eventueel	interveniëren.	
6. Dan	gaan	we	de	interventie/het	advies	evalueren	in	een	vervolgstudie.	

Het	idee	is	dat	een	diagnosticus	zich	echt	moet	houden	aan	die	verschillende	stappen,	zodat	een	aantal	
belangrijke	biases	kunnen	vermeden	worden.	De	belangrijste	stap	in	dat	opzicht	is	het	genereren	van	
onderling	onafhankelijke	hypotheses.	

Voorbeeld/casus:	Zie	dia’s	(opname:	les	7	vanaf	02:17:30)	
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Dit	 is	 een	model	 die	 alle	 aspecten	 van	 het	 diagnostisch	 proces	 integreert	 ineen.	 Je	 kan	 voor	 elke	
doelstelling	die	we	hebben	met	onze	diagnostiek	de	cyclus	doorlopen.	Maar	dit	is	heel	uitgebreid,	in	
de	praktijk	gaat	men	dit	eenvoudiger	doen.	Maar	eigenlijk	zouden	we	het	wel	op	die	manier	moeten	
doen	om	die	biases	te	vermijden.	

	
7. Alternatieve	modellen	voor	diagnostisch	proces	

	
A. Lensmodel	

	
Dit	model	komt	uit	het	wetenschappelijk	onderzoek	van	hoe	we	trekken	bij	mensen	identificeren,	hoe	
we	 iemands	 persoonlijkheid	 gaan	 percipiëren.	 Het	 idee	 is	 dat	 de	 persoon	 een	 aantal	 cues	 geeft.	
Daarnaast	heb	je	ook	de	perceiver,	en	die	gaat	die	cues	gebruiken	om	zich	een	beeld	te	vormen	van	
de	persoon.	In	de	praktijk	zien	we	dat	sommige	cues	niet	gebruikt	worden	die	wel	gegeven	worden,	
en	dat	men	soms	wel	cues	gebruikt	die	niet	gegeven	zijn	(Bijvoorbeeld	halo-effect).	Wat	we	willen,	is	
dat	 er	 een	 zo’n	 groot	mogelijke	match	 is	 tussen	 de	 cues	 die	 de	 persoon	 geeft	 en	 de	 cues	 die	 de	
pscycholoog	gebruikt.	

	

	

	

	

	

B. Multiple	attritute	utility	model	
	
Dit	is	een	heel	formeel	model	dat	gebruikt	kan	worden	wanneer	er	verschillende	mogelijke	uitkomsten	
zijn,	bijvoorbeeld	verschillende	mogelijke	therapieën.	

Men	probeert	met	dit	model	te	systematiseren	hoe	men	tot	een	beslissing	komt.	Hoe	doet	men	dat?	
Eerst	en	vooral	gaat	men	heel	duidelijk	expliciteren	wat	de	mogelijke	beslissingen	zijn.	Daarna	kijkt	
men	wat	de	verschillendek	kenmerken/attributes	van	de	beslissingen	zijn.	Daarna	oordeelt	men	heel	
expliciet	voor	elk	attribuut	in	welke	mate	het	van	toepassing	is	op	de	oplossing,	het	attribuut	wordt	
systematisch	 gescoord	 per	 oplossing.	 Daarna	 beslissen	 we	 of	 we	 elk	 attribuut	 even	 zwaar	 laten	
doorwegen,	want	sommige	dingen	vindt	de	persoon	belangrijker	dan	anderen.	Als	laatste	maken	we	
een	gewogen	som.	Dit	kunnen	we	gebruiken	om	te	beslissen	welke	therapie	we	kunnen	gebruiken.	
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C. De	regel	van	Bayes	
	
Dit	model	houdt	heel	specifiek	rekening	met	de	base	rate.	Men	gaat	enderzijds	kijken	naar	de	a	priori	
kans	dat	iets	voorvalt	en	anderzijds	naar	de	a	posteriori	kans.		

	

	

	

Bijvoorbeeld:	Wat	is	de	kans	dat	kinderen	met	blauwe	plekken	effectief	mishandeld	worden?	Als	dat	
het	 geval	 is,	 als	 kinderen	mishandeld	worden,	 dan	 ga	 je	 dat	meestal	 zien	 aan	 blauwe	 plekken	 en	
dergelijke.	Je	kan	hiervan	de	kans	nagaan	dat	een	kind	blauwe	plekken	of	verwondingen	heeft,	gegeven	
dat	het	mishandeld	wordt.	We	weten	dat	de	kans	daarvan	vrij	hoog	is,	namelijk	95	procent	kans.	Je	
gaat	 bijna	 altijd	 blauwe	plekken	 zien	 daarvan.	Maar	 die	 blauwe	plekken	 zijn	 onvoldoende	om	een	
diagnose	 te	 kunnen	 stellen.	 Je	 moet	 er	 ook	 mee	 rekening	 houden	 wat	 de	 kans	 is	 dat	 een	 kind	
mishandeld	wordt.	Dat	 is	3	procent.	Dat	wil	dus	zeggen	dat	97	procent	niet	wordt	mishandeld.	De	
volgende	vraag	is	dan:	Wat	is	de	kans	dat	kinderen	die	niet	mishandeld	worden,	toch	blauwe	plekken	
vertonen?	Dat	is	10	procent.	Er	komt	nu	een	kind	bij	de	schoolpsycholoog	dat	blauwe	plekken	heeft.	
Je	mag	dan	niet	meteen	denken	dat	dat	kind	mishandeld	wordt.	Met	die	regel	van	Bayes	kan	je	de	a	
priori	kans	omzetten	naar	de	a	posteriori	kans.	De	a	priori	kans	is	de	kans	dat	een	kind	dat	mishandeld	
wordt,	blauwe	plekken	heeft	(95	procent	kans).	De	a	posteriori	kans	is	de	kans	dat	een	kind	blauwe	
plekken	heeft	omdat	het	mishandeld	wordt.	Die	kans	is	22	procent.	Dat	is	dus	1	kans	op	5.	Dat	toont	
dat	 er	 reden	 is	 voor	 verder	 onderzoek,	maar	 ook	 dat	 je	 niet	 te	 snelle	 conclusies	mag	 trekken	 bij	
infrequente	fenomenen.	

	
D. Case	formulation	bij	gedragstherapie:	functionele	gedragsanalyse		

	
Je	gaat	een	overzicht	maken	van	probleemgedrag	en	via	een	functionele	gedragsanalyse	proberen	alle	
mogelijke	factoren	die	dit	gedrag	veroorzaken	in	kaart	brengen.	Zo	kan	je	kijken	wat	ervoor	zorgt	dat	
de	klacht	aanhoudt,	en	dan	kan	je	de	therapie	niet	rechtstreeks	richten	op	de	klachten,	maar	op	de	
zaken	die	de	klachten	construeren.	Het	is	een	model	dat	heel	individueel	is.	
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E. Toulmins	argumentatieleer	
	
Ook	als	we	 in	onze	diagnostiek	op	kwalitatieve	basis	werken,	moeten	we	rekening	houden	met	de	
principes	van	argumentatie.	Op	welke	manier	kunnen	we	een	goeie	argumentatie	opbouwen?	Toulmin	
is	een	filosoof	die	een	voorstel	heeft	gedaan	om	op	een	gedegen	manier	aan	argumentatie	te	doen.	

- We	beginnen	met	een	bepaalde	claim,	stelling.	
- Daarna	proberen	we	de	claim	te	verantwoorden	met	data	in	de	bredere	betekenis,	gegevens	

die	we	aanhalen.	
- Warrant:	We	moeten	nagaan	of	het	een	goed	argument	is,	of	het	relevant	is.	
- Backing:	Kijken	of	we	de	data	kunnen	uitbreiden	met	bijkomende	info	en	argumenten.	Dit	kan	

leiden	tot	drie	mogelijke	conclusies:		
o Je	oorspronkelijke	claim	wordt	behouden	
o We	kwalificeren	(we	zwakken	de	claim	af)	
o De	claim	verwerpen	(rebuttal).	

	
F. Aanval	op	de	normatieve	modellen	

	
Een	 laatste	mogelijke	 benadering	 is	 dat	men	 zich	 gaat	 afzetten	 tegen	 de	 traditionele,	 normatieve	
modellen	van	assessment.	Daar	heeft	men	ook	argumenten	voor:	

- Veel	van	de	onderzoeken	zijn	niet	ecologisch	valide	(zie	eerder).	In	de	klinische	praktijk	heb	je	
niet	alleen	duidelijk	vooraf	vastgelegde	oplossingen,	maar	ook	veel	onduidelijke	uitkomsten.	
“Human	 judgement	 is	 innocent	 until	 proven	 guilty”:	 We	 mogen	 er	 niet	 van	 uitgaan	 dat	
we/clinici	 in	het	algemeen	veel	 fouten	maken,	ook	al	kan	dat	 in	sommige	situaties	worden	
aangetoond.	

- In	 sommige	 contexten	 kunnen	 “fast	 and	 frugal	 heuristics”	 (heel	 eenvoudige	 en	 zuinige	
heuristieken)	wel	 goede	 antwoorden	 opleveren	 en	 lineaire	 predictiemodellen	 verslaan.	 De	
makkelijkste	 heuristieken	 zijn	 vaak	 de	 beste. Bijvoorbeeld:	 Welke	 stad	 heeft	 de	 meeste	
inwoners	San	Diego	of	San	Antonio?	Duitse	studenten	hebben	deze	vraag	veel	vaker	correct	
dan	Amerikaanse	studenten.	Dit	komt	omdat	de	kans	dat	Duitse	studenten	al	van	San	Diego	
gehoord	 hebben,	 veel	 groter	 is	 dan	 de	 kans	 dat	 ze	 al	 van	 San	 Antonio	 gehoord	 hebben.	
Amerikanen	 hebben	 al	 van	 beiden	 gehoord.	 Duitsers	 redeneren	 ‘een	 stad	 waar	 ik	 al	 van	
gehoord	heb,	 zal	wel	 groter	 zijn	dan	een	 stad	waar	 ik	nog	niet	 van	gehoord	heb’,	 en	deze	
simpele	 heuristiek	 helpt	 goed	 bij	 beslissen.	 Ook	 in	 de	 klinische	 praktijk	 worden	 dit	 soort	
heuristieken	vaak	succesvol	gebruikt.		

Het	idee	is	hier	dus	dat	we	ons	professioneel	oordeel	niet	voortdurend	in	vraag	moeten	stellen.	Ook	al	
zijn	we	gevoelig	voor	sommige	biases,	toch	kunnen	we	heel	goed	oordelen.	Wat	we	moeten	doen,	is	
verder	 onderzoeken	 in	 welke	 contexten	 welke	 biases	 eventueel	 kunnen	 optreden	 of	 welke	
heuristieken	net	heel	efficiënt	zijn.	
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DEEL	VII	:	PERSOONLIJKHEID	
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Diagnostiek	van	de	persoon	
	

1. Betekenis	van	het	begrip	persoon	
	
Er	 zijn	 verschillende	 betekenissen	 die	 regelmatig	 terugkomen	 in	 de	 literatuur	 en	 in	 het	 dagelijks	
taalgebruik.	 Namelijk	 het	 begrip	 karakter,	 het	 begrip	 persoonlijkheid	 of	 het	 begrip	 individu. Deze	
verwijzen	dikwijls	naar	iets	heel	gelijkaardigs,	maar	die	hebben	alle	drie	een	verschillende	oorsprong.	

- Karakter:	Komt	uit	het	Grieks.	Het	 is	afkomstig	van	het	Oud	Grieks	 ‘Charassoo’	=	 Inkerving.	
Daarmee	 zien	 we	 al	 een	 heel	 belangrijk	 aspect	 van	 dat	 persoonlijkheidsbegrip,	 want	 een	
inkerving	is	iets	dat	niet	uitgevaagd	kan	worden,	iets	wat	heel	stabiel	is.	Het	is	een	kenmerk	
van	een	persoon,	iets	wat	eigen	is	aan	die	persoon,	wat	niet	zomaar	veranderbaar	is.	Dus	we	
hebben	hier	te	doen	met	het	idee	van	een	stabiel	gegeven.		

- Persoon:	Komt	van	het	Latijnse	begrip	‘Persona’.	 In	het	Latijn	had	dit	eigenlijk	verschillende	
mogelijke	 betekenissen	 (waarvan	 er	 maar	 eentje	 is	 die	 wij	 vandaag	 de	 dag	 hanteren,	 nl.	
nummer	drie):		

o Rol	in	het	theater:	Het	spelen	van	een	rol	in	het	theater.	Dan	is	het	niet	hoe	wij	het	
vandaag	 de	 dag	 aannemen,	 dan	 is	 het	 gewoon	 iets	 dat	 je	 kan	 aannemen	 in	 een	
specifieke	context	voor	een	specifiek	doel.		

o Aanzien,	reputatie:	Hoe	word	jij	door	de	ander	waargenomen?	Zo	begrijpen	we	het	
vandaag	de	dag	niet,	maar	langs	de	andere	kant	is	het	wel	belangrijk	om	die	betekenis	
mee	te	nemen.	En	zeker	wanneer	we	vandaag	de	dag	gaan	kijken	naar	ons	klassiek	
persoonlijkheidsonderzoek:	 Die	 zal	 zeer	 dikwijls	 bestaan	 uit	 een	 vragenlijst	waarbij	
mensen	zichzelf	moeten	beoordelen.	Wat	dan	mogelijk	een	bias	kan	veroorzaken	is	
dat	mensen	gaan	rekening	houden	met	het	beeld	dat	ze	aan	anderen	gaan	geven	van	
zichzelf.	En	dat	is	eigenlijk	die	persona	is	die	oude	Latijnse	betekenis.	De	reputatie,	het	
beeld	dat	ze	gaan	geven.	Dit	is	dan	de	bias	in	het	klassieke	persoonlijkheidsonderzoek,	
nl.	dat	mensen	zich	positiever	gaan	voorstellen	dan	ze	eigenlijk	zijn.	 	

o Kenmerkende	 eigenschappen/aspecten	 die	 iemand	 onderscheiden	 van	 iemand	
anders.	

- Individu	=	Atoom:	Duurzame	organisatie	van	trekken,	gedrag,	cognities,	emoties	en	motivaties.	
Het	idee	is	dat	je	een	soort	van	kern	hebt	waar	je	dan	die	duurzame	organisatie	hebt.	Opnieuw	
is	daar	het	idee	dat	het	gaat	om	iets	duurzaam,	iets	stabiel.		

Wanneer	we	persoonlijkheid	dus	willen	meten	 is	het	 idee	dat	we	 iets	stabiel	willen	meten	van	een	
persoon,	 iets	stabiels	of	een	set	van	stabiele	kenmerken	die	een	persoon	onderscheidt	van	andere	
personen.	 	

Als	 we	 de	 benadering	 dan	 bekijken	 is	 het	 een	 typische	 individuele	 verschillenbenadering.	 Dat	 is	
helemaal	 anders	 als	 bij	 het	 klassiek	 experimenteel	 onderzoek,	 want	 hierbij	 gaan	 we	 een	 controle	
conditie	 en	een	experimentele	 conditie	 hebben	 in	de	meest	 eenvoudige	 vorm	en	 gaan	we	na	hoe	
gedrag/mentale	processen	worden	beïnvloed	door	context	variabelen.	Bij	persoonlijkheidsonderzoek	
en	 -diagnostiek	 gaan	 we	 proberen	 zien	 hoe	 een	 persoon	 verschilt	 van	 andere	 personen.	 Wat	 is	
kenmerkend	voor	deze	persoon	in	vergelijking	met	andere	personen?		
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Er	is	dikwijls	weinig	aandacht	voor	ontwikkeling	en	context:	Hoe	is	die	persoon	zo	geworden?	In	welke	
mate	 gaan	 contextfactoren	 een	 impact	 hebben	 op	 hoe	 mensen	 zich	 gedragen?	 Soms	 is	 niet	 ten	
onrechte	 verweten	 aan	 persoonlijkheidsbenaderingen	 dat	 ze	 geen	 oog	 hebben	 voor	 de	
omgevingsfactoren	die	het	gedrag	bepalen.	Bijvoorbeeld	Eysenck	zal	erkennen	dat	context	een	invloed	
zal	 hebben,	 maar	 die	 moeten	 we	 volgens	 hem	 niet	 overraten.	 Het	 belangrijkste	 is	 volgens	 de	
persoonlijkheidsbenadering	die	stabiele	kenmerken	van	personen	en	die	zullen	bepalen	hoe	iemand	
zich	gedraagt. Het	probleem	is	dus	dat	we	te	veel	gedrag	intern	gaan	toeschrijven	aan	een	persoon	en	
te	weinig	rekening	gaan	houden	met	de	directe	situationele	beïnvloeding	en	ook	met	de	mogelijke	
historische	ontwikkeling	van	dat	gedrag.	  

	
2. Impliciete	theorievorming	

	
A. Lexicale	hypothese	

	
Hoe	 denkt	 de	 leek	 over	 persoonlijkheid?	 Dit	 is	 een	 benadering	 die	 heel	 populair	 is	 binnen	 de	
persoonlijkheidspsychologie.	 	

Hofstee	is	een	heel	belangrijke	persoonlijkheidspsycholoog	uit	Nederland.	Die	zegt	dat	als	we	aan	een	
groot	aantal	 leken	gaan	vragen	wat	kenmerkend	 is	 voor	een	persoon,	hoe	mensen	 zich	van	elkaar	
kunnen	onderscheiden,	hoe	zij	zichzelf	onderscheiden	van	anderen,	hoe	zij	typisch	mensen	die	ze	goed	
kennen	beschrijven,	etc.,	dat	dit	een	heel	 interessante	benadering	 is. Hij	 zegt	dat	dit	eigenlijk	veel	
interessanter	 is	 dan	 vele	 theoretische	 benaderingen	 die	 we	 hebben	 in	 de	 psychologie.	 Als	 we	 dit	
bevragen	op	grote	schaal,	aan	een	groot	aantal	mensen,	gaan	we	uiteindelijk	een	soort	van	refendum	
krijgen	van	wat	belangrijk	is	in	het	beschrijven	van	de	persoonlijkheid.	 	

De	basis	van	gans	die	benadering	is	eigenlijk	het	woordenboek.	Wat	men	gaat	doen	of	heeft	gedaan	in	
het	verleden	is	gewoon	het	woordenboek	erbij	genomen	en	gewoon	gekeken	naar	welke	woorden	we	
kunnen	gebruiken	om	kenmerken	van	personen	te	beschrijven.	En	die	gaan	we	dan	voorleggen	aan	
een	grote	groep	van	mensen.	Waarom	zou	die	woordenboekbenadering	werken?	Het	achterliggende	
idee	daarvan	is	dat	er	iets	bestaat	zoals	sedimentatie	of	de	lexicale	hypothese.	Het	idee	is	dat	wij	als	
mensen	woorden	hebben	uitgevonden,	woorden	in	de	taal	hebben	geïncodeerd	wanneer	fenomenen	
voor	ons	belangrijk	 zijn.	Dus	 fenomenen	die	belangrijk	 zijn	 in	het	dagdagelijks	 functioneren	van	de	
mens	die	zijn	geïncodeerd	of	gesedimenteerd	geworden	in	de	taal. Het	idee	is	dus	dat	als	we	van	de	
taal	vertrekken,	en	we	kijken	welke	woorden	daarin	voorkomen	om	persoonlijkheid	te	bespreken,	dan	
kunnen	wie	die	woorden	gebruiken	om	persoonlijkheid	te	onderzoeken,	want	die	woorden	zijn	het	
resultaat	van	een	eeuwenoud	proces	waarbij	aspecten	van	het	menselijk	gedrag	belangrijk	genoeg	
bevonden	werden	om	de	nood	te	voelen	erover	te	communiceren.		

Achter	die	lexicale	hypothese	zit	er	nog	een	ganse	discussie	omtrent	de	universaliteit.	In	welke	mate	
is	dat	universeel? 	

- Sommigen	zeggen	dat	persoonlijkheid	sociaal/cultureel	geconstrueerd	is. 	
- Anderen	zeggen	dan	weer	dat	persoonlijkheid	universeel	is.	Zij	gaan	kijken	of	bepaalde	termen	

betekenissen	hebben	die	in	verschillende	culturen	voorkomen.		

In	deze	les	gaan	we	kijken	wat	daaromtrent	vinden.	
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B. Geschiedenis	
	
Dat	type	van	onderzoek	is	al	heel	oud: 	

- Allport	&	Odbert	(1932):	Zij	hebben	18.000	termen	uit	Webster’s	Unabridged	Dictionary	of	the	
English	Language	geïdentificeerd	die	op	een	of	andere	manier	gebruikt	kunnen	worden	om	
kenmerken	van	persoonlijkheid	in	kaart	te	brengen.		

- Cattell	(1943):	Hij	hiermee	verder	gedaan.	Hij	is	vertrokken	4000	à	4500	termen,	heeft	dat	dan	
ingedeeld	in	171	clusters	(een	cluster	bevat	gelijkaardige	termen),	via	empirisch	onderzoek	en	
correlaties	 heeft	 hij	 dat	 gereduceerd	 tot	 35	 clusters,	 en	 uiteindelijk	 kwam	 hij	 tot	 Sixteen	
Personality	Factors.	Hij	heeft	daar	dan	ook	een	ganse	theorie	rond	gebouwd,	en	vandaag	de	
dag	worden	die	16	persoonlijkheidsfactoren	nog	altijd	gebruikt.	

- Deze	manier	 van	werken	met	 het	woordenboek	was	 heel	 populair,	 tot	 aan	 de	 striemende	
kritiek	 van	 Mischel	 in	 1968. Mischel	 hakt	 voornamelijk	 heel	 sterk	 in	 op	 de	 essentiële	
assumptie	van	die	benadering,	namelijk	het	idee	dat	er	stabiele	kenmerken	zijn	van	personen	
die	het	gedrag	bepalen	in	concrete	situaties.	Wat	Walter	Mischel	liet	zien	was	dat	mensen	met	
eenzelfde	persoonlijkheidsprofiel	 zich	 toch	heel	 verschillend	kunnen	gedragen	 in	 specifieke	
situaties,	en	dat	er	dus	in	gedrag	niet	zo	heel	veel	stabiliteit	is.	Toen	is	dat	onderzoek	bijna	
15/20	 jaar	 van	de	kaart	 verdwenen	en	 in	de	 jaren	80	 is	de	 trekbenadering	 terug	opgepikt,	
waarbij	men	werkt	met	woorden	en	mensen	zichzelf	en	anderen	laat	beschrijven. 	

	
C. Big	Five	

	
Er	is	één	model	dat	nu	heel	populair	is:	Big	Five	(“OCEAN”:	Openheid,	Consciëntieusheid,	Extraversie,	
Aangenaamheid,	Neuroticisme).	Wordt	gemeten	door	de	NEO-PI	van	Costa	&	McCrae	(1985).	Het	idee	
is	dat	deze	vijf	factoren	naar	voren	komen	wanneer	je	de	lexicale	benadering	gebruikt.	Het	gaat	telkens	
over	bipolaire	persoonlijkheidsdimensies:		

- Extraversie	VS	introversie	
- Vriendelijkheid	VS	onvriendelijkheid	
- Consciëntieusheid	VS	slordigheid	
- Neuroticisme	VS	emotionele	stabiliteit	
- Openheid	VS	geslotenheid		

	
In	een	onderzoek	werden	een	aantal	veelgebruikte	adjectieven	voorgelegd	aan	mensen	en	er	werd	
gevraagd	om	zichzelf	en	iemand	anders	te	beschrijven.	Daar	heeft	men	een	factoranalyse	op	gedaan	
en	dan	krijg	je	deze	eenvoudige	structuur	die	aansluit	bij	de	Big	Five. 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Je	hebt	telkens	een	positieve	pool	en	een	negatieve	pool.	Het	is	een	factoranalyse	en	de	verschillende	
factors	kunnen	we	interpreteren	als	correlaties	tussen	de	score	op	het	individuele	item	en	hoe	men	op	
die	 factor	 dan	 scoort.	 (Belangrijke	 kanttekening:	 ‘Agressive’	 is	 negatief	 gecorreleerd	 met	
vriendelijkheid	 en	 positief	 geocorreleerd	 met	 extraversie.	 In	 het	 Engels	 en	 dan	 vooral	 in	 het	
Amerikaanse	Engels	heeft	‘Aggressive’	soms	de	betekenis	van	competetief	zijn.	En	in	een	kapitalistisch	
samenleving	 wordt	 dat	 niet	 zo	 negatief	 beschouwd.	 In	 heel	 veel	 andere	 samenlevingen	 gaan	 we	
‘agressief’	 niet	 linken	 aan	 extraversie,	 dan	 gaan	 we	 dat	 echt	 interpreteren	 als	 iemand	 die	 echt	
onvriendelijk	is	en	mogelijks	gewelddadig.	Dus	als	we	dat	in	het	Nederlands	zouden	doen	zou	‘agressief’	
niet	bij	extraversie	zitten,	maar	op	onvriendelijkheid.)	

Wat	je	dus	ziet	met	die	Big	Five,	is	dat	vanaf	het	ogenblik	dat	je	een	grote	representatieve	set	hebt	van	
persoonsbeschrijvende	termen,	je	dikwijls	zo’n	soort	structuur	zal	krijgen.	Wat	wel	belangrijk	is,	is	dat	
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je	ze	niets	steeds	in	dezelfde	volgorde	zult	krijgen.	Bijvoorbeeld	hier	komt	vriendelijkheid	als	eerste	
naar	voren,	maar	dat	heeft	op	zich	geen	betekenis.	

	
a) Aard	van	BF	

	
De	vraag	is	nu:	“Wat	zijn	dat	nu	die	Big	Five?	Vertellen	die	iets	over	de	persoon?”	We	hebben	daar	wel	
evidentie	voor,	we	hebben	onderzoek:	 

- Relatie	met	dagdagelijks	gedrag	(Mehl	et	al.,	2006): Men	heeft	mensen	gedurende	een	paar	
dagen	 gewoon	 gevolgd	 en	 alles	 opgenomen	wat	 die	 deden,	 zeiden,	 etc.	 Dan	 bleek	 dat	 er	
duidelijke	 correlaties	 te	 vinden	 waren	 tussen	 4	 van	 de	 5	 persoonlijkheidsfactoren	 en	 het	
concreet	gedrag	dat	ze	stelden.	Wilt	dat	zeggen	dat	dat	dan	voor	die	vijfde	niet	werkt?	Neen,	
als	je	iemand	maar	een	dag	of	twee	drie	volgt	heb	je	natuurlijk	maar	een	deeltje	van	het	gedrag	
van	die	persoon	mee.	Maar	we	zien	wel	degelijk	correlaties	tussen	het	gedrag	dat	iemand	stelt	
en	hoe	dat	die	zichzelf	beoordeelt	op	zo’n	vragenlijst.	 

- Evidentie	voor	erfelijkheid:	Wat	we	zien	 is	dat	de	correlatie	 tussen	persoonlijkheidsschalen	
voor	eeneiige	tweelingen	substantieel	hoger	liggen	(.42)	dan	voor	twee-eiige	tweelingen	(.27).	
Dit	 wijst	 wel	 degelijk	 op	 een	 genetische	 grond,	 niet	 volledig,	 maar	 er	 is	 sowieso	 wel	 een	
genetische	beïnvloeding	van	die	persoonlijkheidsdimensies.	 

- Twee	hogere-orde	factoren: Een	andere	vraag	die	men	zich	gesteld	heeft	is	of	het	er	wel	vijf	
zijn	en	of	we	het	niet	kunnen	reduceren	tot	een	beperkter	aantal	en	daar	is	nogal	wat	discussie	
over.	 Sommigen	 zullen	 zeggen	dat	die	vijf	de	basis	 zijn	 van	persoonlijkheid	 terwijl	 anderen	
hebben	 beweerd	 dat	 we	 daar	 toch	 nog	 een	 hogere	 orde	 structuur	 in	 kunnen	 vinden.	 Die	
laatsten	maken	een	onderscheid	tussen	de	alfa	factor	en	de	bèta	factor.	De	alfa	factor	zou	te	
maken	hebben	met	algemene	stabiliteit	(A,	C,	ES),	anderzijds	heb	je	dan	de	bèta	factor	die	gaat	
over	 openheid,	 verandering,	 plasticiteit,	 contacten,	 etc.	 (E,	 O). Men	 heeft	 dat	 in	 verband	
gebracht	met	de	serotonine-	en	dopamine	productie:	In	welke	mate	zijn	die	verschillen	tussen	
mensen	biologisch	bepaald?	En	hier	heb	je	een	hypothese	die	stelt	dat	het	biologisch	bepaald	
is,	nl.	afhankelijk	van	welke	neurotransmitter	men	meer	of	minder	zou	aanmaken	gaat	men	
een	ander	type	van	gedrag	stellen.	 

- Costa	en	McCrae	zijn	de	twee	heel	belangrijke	personen	in	die	Big	Five.	Oorspronkelijk	komt	
de	 Big	 Five	 van	 een	 lexicale	 benadering,	men	 vertrekt	 van	 het	woordenboek	 en	men	 gaat	
gewoon	kijken	welke	structuur	daaruit	komt.	Dat	is	eigenlijk	heel	atheoretisch.	Zonder	a	priori	
veronderstelling	over	wat	daaruit	zou	moeten	komen,	vindt	men	die	vijf	factoren. Costa	en	
McCrae	hebben	daar	in	1985	een	heel	belangrijke	publicatie	over	gemaakt,	ze	zijn	dat	blijven	
onderzoeken	en	vandaag	de	dag	hebben	zij	de	theoretische	positie	ingenomen	dat	de	Big	Five	
niet	zomaar	een	efficiënte	manier	is	om	correlaties	te	beschrijven,	maar	dat	die	echt	verwijzen	
naar	 concrete	 reële	 begrippen.	 We	 kunnen	 volgens	 hen	 inderdaad	 spreken	 van	 vijf	 reële	
persoonlijkheidsbegrippen	die	bestaan	en	waar	mensen	op	kunnen	verschillen	en	die	ten	dele	
genetisch	te	verklaren	zijn.	Als	zij	zo	een	factoranalyse	zien,	denken	zij	aan	een	causaal	model,	
het	 zijn	 de	 onderliggende	 trekken	 die	 verklaren	 waarom	wij	 ons	 op	 een	 bepaalde	manier	
gedragen.	 
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b) Zijn	het	inderdaad	VIJF	factoren?		
	
De	vraag	die	steeds	naar	boven	komt	is	of	we	steeds	vijf	trekken	terugvinden.	We	gaan	zo	een	paar	
onderzoeken	bekijken:		

- Brokken	 &	 Land	 (1981): Ze	 hebben	 persoonsbeschrijvende	 termen	 geïdentificeerd	 uit	 de	
Grote	Van	Dale.	Ze	kwamen	uit	op	5960	adjectieven.	Dan	hebben	ze	nog	verder	gereduceerd	
door	te	kijken	of	ze	die	term	nog	konden	gebruiken	op	de	vraag	‘Wat	voor	iemand	is	dat?’.	Als	
je	die	 term	kon	gebruiken	hebben	ze	die	opgenomen	en	uiteindelijk	hebben	ze	die	set	van	
5960	 termen	gereduceerd	 tot	1203	 termen. Die	hebben	ze	dan	verder	gecategoriseerd	op	
basis	van	thematiek.	Uiteindelijk	kwamen	ze	uit	op	42	categorieën. Daar	zijn	ze	dan	mee	aan	
de	slag	gegaan,	hebben	ze	die	individuele	clusters	bekeken.	Ze	deden	een	factoranalyse	per	
groep	 wat	 143	 factoren	 op	 leverde. Na	 verdere	 reducering	 kwamen	 ze	 uit	 op	 96	 triaden	
(groepjes	 van	 3	 termen). Uiteindelijk	 zijn	 ze	 uitgekomen	 bij	 zeven	 factoren:	 de	 Big	 Five	 +	
agressie	en	progressiviteit	(maar	progressiviteit	was	een	thema	dat	in	de	jaren	80	in	Nederland	
zeer	actueel	was.	Het	is	niet	gezegd	of	je	die	progressiviteit	nu	nog	zou	terugvinden).		

- De	Raad	en	Barelds	(2007):	Vonden	via	een	gelijkaardig	onderzoek	BF	+	virtue,	competence,	
hedonism.		

- Ashton	 et	 al.	 (2004):	 Vond	 BF	 +	 honesty-humility,	 religiosity.	 Religiosity	 heeft	 hij	 in	 zijn	
standaard	instrument	niet	opgenomen,	de	andere	twee	wel.	

- Onderzoek	 naar	 het	 effect	 van	 de	 grammaticale	 vorm:	 We	 kunnen	
persoonlijkheidsvragenlijsten	maken	met	adjectieven	(Sociaal,	slordig),	maar	je	kan	ook	zinnen	
geven	(Ik	ga	graag	naar	feestjes.	Ik	ruim	vaak	mijn	kamer	op.),	en	je	kan	ook	met	zelfstandige	
naamwoorden	of	werkwoorden	werken	(Harde	werker,	luierik).	Wat	zien	we?	Het	maakt	niet	
uit	 of	 we	 met	 zinnen	 of	 adjectieven	 werken,	 we	 vinden	 die	 vijf	 factoren	 terug.	 Bij	
naamwoorden	 blijkt	 neuroticisme	 niet	 goed	 uit	 te	 komen	 (dus	 slechts	 4	 dimensies)	 en	 bij	
werkwoorden	blijken	er	maar	twee	uit	te	komen,	nl.	aangenaamheid	en	emotionele	stabiliteit.	
Heeft	dit	nu	betekenis?	Wat	moeten	we	hiermee	aanvangen?	Hier	moeten	we	voorzichtig	zijn	
om	de	betekenis	te	overschatten	omdat	talen	ook	verschillen	in	hoe	ze	informatie	encoderen.	
Bijvoorbeeld	 in	 het	 Russisch	 gaat	 men	 om	 emoties	 te	 beschrijven	 veel	 meer	 werken	 met	
werken,	 in	plaats	van	met	adjectieven	of	naamwoorden.	Dat	kan	dus	afhangen	van	taal	tot	
taal.	

Al	 die	 onderzoeken	 werken	 met	 een	 exploratorische	 factoranalyse:	 Je	 kijkt	 welke	 factoren	 je	
terugvindt.	Maar	er	zijn	geen	duidelijke	regels	over	wanneer	je	nu	iets	als	een	factor	beschouwt	of	niet.	
Er	 zijn	 verschillende	 mogelijke	 oplossingen	 mogelijk.	 Factoranalyse	 is	 geen	 ‘mechanical	 truth	
generator’.	 In	 het	 toepassen	 van	 die	 factoranalyse	maak	 je	 bepaalde	 beslissingen	 over	 het	 aantal	
factoren	 en	 over	 de	 rotatie.	 Dit	 is	 een	 van	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 van	 de	 verschillen	 tussen	
verschillende	studies,	namelijk	wanneer	ga	je	zeggen	dat	je	toch	nog	een	zesde	factor	nodig	hebt	of	
niet?		

	
c) Kan	BF	gegeneraliseerd	worden	over	populaties?		

	
- Stabiliteit	in	functie	van	geslacht: Beschrijft	de	Big	Five	persoonlijkheid	zowel	bij	mannen	als	

bij	vrouwen?	Als	je	je	die	vraag	stelt	heb	je	twee	mogelijke	aspecten	waar	je	naar	moet	kijken:	
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o Is	die	structuur	hetzelfde? Ja,	we	vinden	dat	we	dezelfde	factorstructuur	vinden	bij	
mannen	 en	 vrouwen	 als	 we	 dezelfde	 test	 gebruiken.	 Dus	 er	 zijn	 geen	 structurele	
verschillen.	Je	vindt	dus	bijvoorbeeld	onderlinge	verschillen	tussen	mannen	in	termen	
van	 OCEAN,	 en	 je	 vindt	 ook	 onderlinge	 verschillen	 tussen	 vrouwen	 in	 termen	 van	
OCEAN.	

o Zijn	er	gemiddelde	verschillen? Deze	vraag	bouwt	verder	op	de	eerste. We	vinden	
dat	deze	verschillen	er	wel	zijn:	De	verdelingen	overlappen	zeer	sterk,	maar	mannen	
zijn	 opener,	 minder	 consciëntieus,	 onaangenamer,	 assertiever	 (één	 aspect	 van	
extraversie)	en	emotioneel	stabieler.		

o De	vraag	is	nu	natuurlijk	hoe	dit	komt.	Er	zijn	daar	verschillende	verklaringen	voor.	Je	
kan	 de	 gemakkelijke	 verklaring	 nemen	 en	 dat	 is	 de	 evolutionaire/genetische	
verklaring.	Die	zegt	dat	we	gewoon	zo	evolutionair	 in	elkaar	zitten. Dan	heb	je	ook	
nog	de	culturele	verklaring	die	zegt	dat	 in	de	maatschappij	werk	verdeeld	wordt	en	
dat	het	nog	altijd	zo	is	dat	gemiddeld	genomen	de	vrouw	meer	de	taak	krijgt	om	te	
zorgen	voor	de	kinderen	dan	mannen.	Mannen	gaan	gemiddelde	genomen	meer	de	
kans	krijgen	in	de	maatschappij	om	promotie	te	krijgen.		

- Stabiliteit	m.b.t.	context: 	
o Wanneer	we	ouders	vragen	hun	kind	te	beschrijven,	vinden	we	de	Big	Five	(70	à	80%)	

+	 9	 andere	 factoren	 (onafhankelijkheid,	 rijp	 voor	 leeftijd,	 ziekte	 en	 handicaps,	
regelmaat	van	eten	en	slapen,	gedrag	passend	bij	geslacht,	schoolprestaties,	plezier	
hebben	 aan	 contact,	 relatie	 met	 ouders,	 broers,	 zussen,	 en	 overige	 familie	 en	
restfactor)		

o California	Q-set:	Je	vindt	bij	zowel	jongere	kinderen	als	bij	oudere	kinderen	de	Big	Five,	
maar	 bij	 de	 jongere	 kinderen	 komt	 daar	 nog	 eens	 motorische	 activiteit	 en	
afhankelijkheid	bij	en	bij	de	oudere	kinderen	prikkelbaarheid	en	positieve	activiteit.	
Wat	belangrijk	is,	is	dat	de	Big	Five	de	basis	vormde.	Die	BF	kan	opnieuw	de	meeste	
informatie	in	die	persoonlijkheidsbeschrijvingen	gaan	vatten.	

	
d) Kan	BF	gegeneraliseerd	worden	over	culturen?		

	
- Men	deed	hieromtrent	onderzoek	in	de	Filipijnen.	Men	heeft	gewerkt	met	Filipijnse	termen	

en	daar	heeft	men	een	factoranalyse	op	gedaan.	Eerst	kwam	men	een	andere	structuur	uit,	
namelijk	 verantwoordelijkheid,	 ontwikkelen	 van	 sociaal	 vermogen,	 emotionele	 controle,	
begaan	 zijn	 met	 lot	 van	 anderen	 en	 emotioneel	 welbevinden.	 Later	 heeft	 men	 dan	 een	
Procrustes	rotatie	gedaan.	Men	heeft	de	termen	vertaald	in	het	Engels	en	gekeken	naar	welke	
structuur	men	 nu	 zou	 verwachten	 in	 het	 Engels.	 Dan	 kan	 je	 een	 doelstructuur,	 verwachte	
structuur	maken	en	dan	kan	je	die	Filipijnse	structuur	daar	naartoe	roteren.	Dan	bleek	dat	die	
vijf	factoren	inderdaad	ook	aanwezig	waren	in	de	Filipijnen,	maar	dat	er	nog	wat	extra	bijkomt,	
namelijk	 Big	 Five	 +	 sociale	 nieuwsgierigheid,	 risico	 nemen,	 nieuwe	 uitdagingen	 aangaan,	
religiositeit.		

- In	Rusland	heeft	men	iets	gelijkaardigs	gedaan:	2090	Russische	trektermen	in	75	clusters.	Men	
vond	opnieuw	de	Big	Five,	en	nog	een	6de	onduidelijke,	niet-interpreteerbare	factor.	(Als	men	
het	 op	 deze	 manier	 rapporteert	 is	 dit	 een	 beetje	 een	 probleem,	 want	 als	 een	 factor	 niet	
interpreteerbaar	is	kan	je	moeilijk	zeggen	dat	je	een	factor	gevonden	hebt.)	
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- Chinese	Personality	Assessment	Inventory:	Men	wou	nagaan	wat	er	nu	zo	specifiek	was	aan	
de	 Chinsese	 persoonlijkheid.	 Men	 is	 begonnen	 met	 mensen	 die	 heel	 veel	 kennen	 van	 de	
Chinese	 cultuur	 te	 ondervragen.	 Men	 heeft	 aan	 hen	 eerst	 gevraagd	 wat	 nu	 typische	
persoonlijkheidskenmerken	 zijn	 van	 Chinezen.	 Men	 heeft	 dus	 verschillende	 beschrijvingen	
verzameld	 die	 typisch	 zouden	 zijn	 voor	 de	 Chinese	 cultuur. Wat	 nu	 interessant	 is,	 is	 dat	
wanneer	men	dit	dan	voorlegde	aan	Chinese	participanten	dat	 ze	voornamelijk	de	Big	Five	
terugvonden,	plus	1	extra	dimensie,	namelijk	interpersonal	relatedness.	Dat	is	de	mate	dat	je	
het	belangrijk	vindt	te	fitten	binnen	de	relaties	met	anderen	en	daar	rekening	mee	te	houden.	
Volgens	 de	 onderzoekers	was	 dit	 een	 typisch	 Chinese	 dimensie. Vervolgens	 heeft	men	dit	
instrument	in	het	Engels	vertaald	en	dat	in	de	VS	afgenomen.	Men	vond	deze	factor	ook	terug	
in	de	VS,	men	verklaarde	wel	minder	variabiliteit	maar	die	bleek	ook	aanwezig	te	zijn.	Dit	laat	
wel	 zien	 dat	 afhankelijk	 van	 de	 cultuur	 waarin	 je	 leeft	 bepaalde	 aspecten	 cultureel	 heel	
belangrijk	zijn	en	dan	heeft	men	daar	ook	meer	termen	voor	ontwikkeld	in	de	taal	en	die	gaan	
we	gemakkelijker	identificeren	met	zo’n	woordenboekbenaderingen	met	zo’n	factoranalyse.	
Maar	dat	wilt	daarom	niet	 zeggen	dat	die	 in	een	andere	cultuur	niet	belangrijk	 zijn	of	niet	
voorkomen. Dus	heeft	men	nu	een	 specifieke	Chinese	persoonlijkheidstrek	ontdekt?	 Ja	 en	
neen.	 Ja	 in	 de	 zin	 dat	 ze	 door	 te	 vertrekken	 vanuit	 een	 Chinese	 context	 een	
persoonlijkheidstrek	heeft	ontdekt	die	je	typisch	niet	vindt	in	Westers	onderzoek.	Maar	het	is	
niet	zo	dat	het	gaat	om	een	specifieke	persoonlijkheidsdimensie	die	Chinezen	kennen	en	wij	
niet.	Wij	kennen	dat	wel,	maar	in	het	westen	scoren	we	daar	wat	lager	op. 

- Los	Cinco	Grandes	bij	Castilianen:	Men	vond	dezelfde	BF,	maar	meer	termen	m.b.t.	humor,	
sociaal/emotioneel	 engagement,	 goede	 geaardheid,	 onconventioneel	 zijn.	 Opnieuw	 zou	 je	
kunnen	zeggen	dat	dat	toevallige	historische	factoren	zijn.	Het	kan	ook	zijn	dat	er	aspecten	zijn	
die	cultureel	wat	belangrijker	zijn	voor	de	Castilianen	en	dat	ze	daarom	er	meer	termen	voor	
hebben	ontwikkeld.	 

- De	Fruyt	heeft	een	groot	cross-cultureel	onderzoek	gedaan	(5109	adolescenten)	met	telkens	
hetzelfde	instrument.	 

Zijn	 er	 specifieke	 aspecten	 waarop	 we	 culturele	 verschillen	 vinden?	 Ja,	 en	 dat	 is	 een	 beetje	
problematisch	voor	onze	assessment.	We	hebben	nogal	wat	evidentie	dat	er	culturele	verschillen	zijn	
in	zelfpresentatie,	namelijk	in	welke	mate	ben	je	bereid	jezelf	bloot	te	geven,	eerlijk	te	zeggen	hoe	je	
bent	in	zo’n	vragenlijst?	We	stellen	vast	dat	in	typisch	Westerse,	geïndustrialiseerde	samenlevingen	
mensen	meer	bereid	zijn	om	dat	toe	te	geven,	en	in	de	wat	minder	traditionele	samenlevingen	zijn	
mensen	minder	bereid	dat	toe	te	geven,	ze	geven	vaker	een	sociaal	wenselijk	beeld	van	zichzelf.	 

Wat	 we	 ook	 zien	 is	 dat	 er	 wat	 evidentie	 is	 voor	 verschillen	 in	 de	 manier	 waarop	 we	 onszelf	
definiëren. In	 onze	 Westerse	 samenleving	 zouden	 wij	 onszelf	 definiëren	 in	 termen	 van	 heel	
afgebakende	termen	die	tot	ons	behoren	en	je	definieert	jezelf	onafhankelijk	van	de	ander.	Je	hebt	
een	 persoonlijkheidsbeeld	 als	 een	 afgebakende	 entiteit	 die	 verschillend	 is	 van	 anderen. In	
bijvoorbeeld	 China	 en	 Japan	 zien	we	 veel	meer	 dat	mensen	 zich	 definiëren	 in	 termen	 van	 sociale	
relaties.	Hun	persoonlijkheid	is	dus	veel	meer	sociaal	gedefinieerd.		

	
	
	



	 156	

e) Correlatie	met	andere	persoonlijkheidsconstructen?		
	
Er	bestaan	wat	BF-instrumenten,	maar	er	bestaan	ook	nog	heel	wat	andere	instrumenten:	16PF	van	
Cattell,	Eysencks	Personality	Inventory,	California	Personality	Inventory,	Jackson	Personality	Inventory,	
Tellegens	Multidimensional	Personality	Questionnaire,	Attachment	styles.	

Correleren	 al	 die	 instrumenten	 onderling?	 Vind	 je	 substantiële	 correlaties	 tussen	
persoonlijkheidsmetingen	met	andere	instrumenten? Het	antwoord	is	Ja.	Van	het	ogenblik	dat	je	een	
breed	 persoonlijkheidsinstrument	 hebt	 dat	 de	 bedoeling	 heeft	 om	 diverse	 aspecten	 van	 de	
persoonlijkheid	te	meten	en	je	pakt	een	ander	broad	band	instrument,	dan	ga	je	altijd	hoge	correlaties	
hebben.	Maar	niet	zo	hoog	dat	die	vragenlijsten	inwisselbaar	zijn:	r	<	.70!	Dat	is	een	beetje	vervelend.	
Je	kan	niet	zomaar	een	ander	instrument	nemen	en	tot	dezelfde	conclusies	komen.	Je	komt	wel	tot	
gelijkaardige	 conclusies,	 maar	 sommige	 instrumenten	 leggen	 meer	 nadruk	 op	 iets	 anders	 dan	 de	
andere	instrumenten.	Dus	als	we	een	persoonlijkheidsmeting	doen	met	een	ander	instrument	mogen	
we	er	niet	vanuit	gaan	dat	we	tot	exact	dezelfde	conclusies	gaan	komen.		

	
f) Voorspellen	BF	interessant	criteriumgedrag?		

	
Kunnen	 we	 met	 klassieke	 persoonlijkheidsinstrumenten	 gedrag	 voorspellen?	 Dit	 is	 een	 van	 de	
belangrijkste	vragen	waarnaar	gekeken	is.	Zijn	we	er	iets	mee?		

We	zien	nogal	wat	evidentie	dat	er	relaties	zijn:	

- Waargenomen	 lichamelijke	 en	 geestelijke	 gezondheid,	 positieve	 en	 negatieve	 gevoelens	
correleert	met	E,	N,	en	A: Bijvoorbeeld	extraversie	correleert	met	welbevinden,	neuroticisme	
met	depressie,	en	aggreeableness	correleert	ook	met	welbevinden.		

- As	 II	 van	 DSM-IV-persoonlijkheidsstoornissen: Je	 kan	 persoonlijkheidsstoornissen	
identificeren	aan	de	hand	van	de	criteria	van	de	DSM,	en	je	kan	dan	kijken	hoe	mensen	die	
gediagnostiseerd	zijn,	scoren	op	klassieke	persoonlijkheidsmetingen.	Je	kan	dan	kijken	of	er	
systematische	 verbanden	 zijn.	 Bijvoorbeeld	 mensen	 met	 een	 antisociale	
persoonlijkheidsstoornis	scoren	heel	laag	op	agreeableness.	

- Relatie	met	houding	tijdens	therapie:	Er	zijn	ook	verbanden	met	hoe	mensen	zich	gedragen	
in	therapie.	Mensen	die	C	zijn	gaan	veel	beter	en	gemakkelijker	de	afspraken	nakomen,	de	
taken	doen	die	ze	moeten	doen.	Mensen	die	E	zijn	gaan	veel	enthousiaster	zijn,	meer	aandacht	
hebben,	meer	geïnteresseerd	zijn	in	de	dingen	die	gebeuren	in	de	therapie.		

- Kick	zoeken	met	E	(extraverten	gaan	dus	meer	de	uitdaging	opzoeken)	
- Antisociale	uitingen	met	N	
- Weerspannig	gedrag	met	C		

Met	 dit	 soort	 onderzoeken	 moeten	 we	 wel	 oppassen.	 Mensen	 die	 bezig	 zijn	 met	 die	 Big	 Five	
benadering	horen	deze	kritiek	niet	graag. Het	probleem	is	dat	er	nogal	eens	overlap	is	in	termen	van	
woorden/begrippen	die	men	gebruikt	tussen	de	persoonlijkheidsmeting	en	de	criteriummeting.	Stel	je	
neemt	een	depressievragenlijst	 af	en	een	 schaal	 voor	neuroticisme.	 In	die	 schaal	 van	neuroticisme	
zitten	 vragen	 van,	 ‘ik	 ben	 snel	 angstig’,	 ‘ik	 word	 snel	 geraakt	 als	 er	 iemand	 verdrietig	 is	 in	 mijn	
omgeving’,	etc.	Als	je	kijkt	naar	de	items	die	terugkomen	in	een	depressievragenlijst	zie	je	bijvoorbeeld:	
‘Hoe	dikwijls	bent	u	verdrietig	geweest	de	laatste	week?’.	Wat	wilt	dit	zeggen?	Dit	wil	zeggen	dat	er	
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items	zijn	die	je	vraagt	in	termen	van	persoonlijkheid	en	dat	je	heel	gelijkaardige	vragen	gaat	stellen	in	
termen	 van	 psychosociaal	 welzijn. Dan	 vind	 je	 een	 correlatie,	 misschien	 niet	 zozeer	 omdat	 die	
correlatie	er	effectief	is	tussen	iemands	persoonlijkheid	en	iemands	welbevinden/iemands	depressie,	
maar	 wel	 omdat	 je	 twee	 keer	 gelijkaardige	 vragen	 stelt.	 Er	 is	 sprake	 van	 semantische	 gelijkenis	
(Smedslund). Dit	 is	 een	 probleem	 dat	 zich	 nogal	 sterk	 stelt	 met	 die	 trek-	 en	 vooral	 die	
woordenboekbenadering.	Want	in	principe	zou	je	kunnen	zeggen	dat	elke	term	die	je	gebruikt	om	je	
persoonlijkheid	te	beschrijven	in	aanmerking	komt	voor	zo’n	persoonlijkheidsinstrument. De	vraag	is	
dan	hoe	het	criterium	verschillend	 is	van	het	persoonlijkheidsinstrument.	Als	er	te	veel	gelijkenis	 is	
tussen	de	vragen,	moet	je	goed	opletten.	Maar	als	je	een	persoonlijkheidsinstrument	wilt	correleren	
met	gedrag,	is	er	geen	probleem,	want	dat	zijn	twee	verschillende	dingen.	

	
g) Voorspellen	BF	prestatie	en	beroepsinteresses?		

	

- Werkprestaties:	Vinden	we	verbanden	met	meer	werkgerelateerde	criteria?	Opnieuw	moeten	
we	voorzichtig	 zijn	met	 zelfrapportages.	Maar	men	heeft	ook	onderzoek	waarbij	men	echt	
gekeken	heeft	naar	iemands	werkgedrag	door	bv.	beoordeling	van	de	baas	of	door	te	kijken	
wat	die	persoon	als	output	heeft	gecreëerd. Mensen	die	hoger	scoren	op	C	gaan	gemiddeld	
genomen	beter	presteren	op	het	werk	en	gaan	gemiddeld	genomen	ook	beter	presteren	in	
een	schoolse	of	universitaire	context. C	is	niet	een	heel	goede	voorspeller	en	zeker	niet	de	
beste.	De	beste	is	de	intelligentiefactor.	Maar	C	voegt	daar	nog	iets	aan	toe,	het	is	dus	zeker	
interessant	 om	 dat	 te	 gebruiken. Het	 blijkt	 dat	 C	 samen	 met	 integriteit	 wel	 degelijk	 iets	
bijdraagt	in	de	werkcontext.	 

- Schoolprestaties:	C	draagt	iets	bij,	maar	afhankelijk	van	de	richting	en	de	context	kunnen	ook	
de	andere	factoren	daar	iets	toe	bijdragen	(E,	A,	O). 

- Diepe	manier	van	verwerken	van	informatie:	Men	heeft	gekeken	naar	studenten	en	op	welke	
manier	ze	info	verwerken	en	vooral	of	ze	info	op	een	diepe	manier	gaan	verwerken.	Gaan	ze	
proberen	een	grondig	inzichten	te	verwerven	over	de	stof?	En	dat	blijkt	zowel	samen	te	gaan	
met	C	als	met	O.	Dat	 is	een	zeer	zinvol	verband:	O	heeft	te	maken	of	 je	zin	hebt	 in	nieuwe	
ervaringen,	of	je	geïnteresseerd	bent	in	dingen	te	begrijpen.	In	principe	is	dit	onvoldoende,	je	
moet	 je	natuurlijk	ook	 inzetten,	het	kost	energie,	 je	zal	andere	dingen	moeten	laten	vallen,	
etc.,	dus	het	eist	ook	C.	Het	is	deze	combinatie	die	net	goed	werkt.	De	studenten	die	het	hoogst	
zitten	 op	 die	 twee	 blijken	 het	 meeste	 geneigd	 te	 zijn	 om	 info	 op	 een	 diepe	 manier	 te	
verwerken.	 

- Beroepsinteresses:	Waarin	ben	 je	geïnteresseerd?	Wat	 is	het	beroep	dat	 je	 later	zou	willen	
uitoefenen?	En	daar	vinden	we	ook	systematische	verbanden.	Maar	dit	onderzoek	heeft	al	wat	
meer	het	probleem	van	de	semantische	overlap,	namelijk	je	gaat	gewoon	vragen	aan	mensen	
wat	 de	 activiteiten	 zijn	 die	 ze	 graag	 doen,	 typische	 beroepsactiviteiten.	 Semantisch	 zit	 dat	
nogal	 dicht	 bij	 de	 vragen	die	we	 stellen	 in	 een	persoonlijkheidsvragenlijst. Maar	 goed,	we	
vinden	systematische	verbanden.	Mensen	die	meer	geïnteresseerd	zijn	in	artistieke	beroepen	
scoren	hoog	op	O.	Mensen	die	meer	geïnteresseerd	zijn	in	ondernemersberoepen	scoren	hoog	
op	E	en	specifiek	ook	op	dominantie.	Mensen	die	meer	geïnteresseerd	zijn	in	sociale	beroepen	
scoren	hoog	op	zowel	E	als	op	A	en	mensen	die	dan	op	de	universiteit	onderzoeken	willen	
doen	scoren	vooral	hoog	op	O. 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Conclusie:	Dit	zijn	slechts	enkele	studies,	maar	we	vinden	dat	deze	trekken	met	heel	veel	verschillend	
geobserveerd	gedrag/zelf-gerapporteerd	gedrag	gecorreleerd	zijn.		

	
h) Conclusies	

	
Wanneer	we	met	een	open	woordenboek	benadering	werken	dan	zien	we	dat	de	Big	Five	steeds	komt	
bovendrijven.	Dat	is	een	vrij	robuust	model.	In	heel	veel	onderzoeken	komen	we	uit	op	extra	factoren,	
maar	er	is	eigenlijk	heel	weinig	consensus	over	onderzoeken	heen	wat	die	extra	factoren	dan	zouden	
zijn.	De	Big	Five	is	dus	een	vrij	stabiel	gegeven.		

Er	is	ook	een	invloed	van	hypes	op	de	ontwikkeling	van	de	wetenschap.	Dit	bepaald	type	onderzoek	
was	populair	van	de	jaren	’30	tot	de	jaren	’60,	verdwijnt	dan	voor	20	jaar	en	dan	kwam	dat	terug.	Dit	
allemaal	 zonder	 dat	 daar	 iets	 fundamenteels	 gebeurd	 is.	 Dit	 is	 een	 beetje	 een	 probleem	 van	 de	
wetenschap.		

Er	 is	 discussie	 over	 deze	 trekbenadering	 (waaronder	 BF).	Met	 deze	 trekbenadering	 hebben	we	 de	
neiging	de	mens	als	een	monolithisch	wezen	te	zien,	nl.	in	de	big	five	ga	je	ervan	uit	dat	persoonlijkheid	
bestaat,	 je	hebt	vijf	 factoren	en	de	combinatie	van	die	5	factoren	 is	 iemands	persoonlijkheid.	Maar	
sommigen	hebben	dan	weer	gezegd	dat	persoonlijkheid	variabel	kan	zijn	en	dat	afhankelijk	van	de	
context	 waarin	 je	 bent	 je	 andere	 aspecten	 van	 jezelf	 belangrijker	 vinden.	 Het	 is	 dus	 niet	 zo	 dat	
persoonlijkheid	een	monolithisch	gegeven	is,	 iets	dat	vaststaat.	Die	alternatieve	benaderingen	gaan	
dus	vooral	daarnaar	kijken.	Het	idee	van	een	soort	meetlat	te	hebben	waar	iedereen	op	gemeten	kan	
worden,	wordt	 bediscussieerd.	 Sommigen	 hebben	 dan	 de	 nadruk	 gelegd	 dat	 dat	 eigenlijk	 een	 vrij	
complex	gegeven	is	en	dat	persoonlijkheid	op	een	heel	specifieke	manier	kan	ingevuld	worden.		

Er	 is	 een	 gevaar	 voor	 tautologie	 (Semantische	 relaties). We	 gaan	 het	 criterium	 en	 de	 predictor	
verwarren	met	elkaar,	dat	we	gewoon	door	 te	werken	met	 zelf-	 rapportage	met	heel	gelijkaardige	
(inhouden	van)	items	artificiële	correlaties	gaan	vinden.	Dan	gaan	we	bv.	zeggen	dat	N	voorspellend	is	
voor	 depressie,	 maar	 als	 je	 natuurlijk	 tweemaal	 dezelfde	 vragen	 stelt,	 ga	 je	 inderdaad	 een	
verband/correlatie	vinden.	Daar	moeten	we	dus	wat	voorzichtig	mee	zijn.		

BF	 is	met	heel	veel	gecorreleerd,	en	de	correlaties	zijn	klein	tot	middelmatig.	Dat	 is	bruikbaar	voor	
beschrijving,	maar	het	 is	beperkt	 voor	predictie	en	 controle: Walter	Michel	had	dit	ook	al	 gezegd,	
namelijk	het	idee	is	dat	persoonlijkheidsmetingen	niet	heel	sterk	zijn	wanneer	we	toekomstig	gedrag	
willen	predicteren.	Dit	wil	niet	zeggen	dat	ze	niet	van	belang	zijn.	Bij	grote	steekproeven	gaan	deze	wel	
degelijk	 een	 verschil	 uitmaken,	 maar	 het	 is	 niet	 zo	 dat	 je	 kan	 zeggen	 dat	 wanneer	 je	 een	
persoonlijkheidsmeting	 doet,	 je	 met	 grote	 accuraatheid	 zal	 kunnen	 zeggen	 hoe	 iemand	 zich	 zal	
gedragen	op	zijn	werkplek.		

	
3. Expliciete	theorievorming	

	

Nu	 gaan	we	 naar	 een	 heel	 andere	 benadering	 kijken	 (die	 volgens	 Terlaak)	 en	 dat	 is	 de	 expliciete	
theorievorming	waarbij	men	vertrekt	vanuit	een	theoretische	benadering	op	persoonlijkheid.		
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A. Individuele	verschillen:	trektheorie	
	

De	 individuele	 verschillenbenadering	 leunt	 toch	 nog	 sterk	 aan	 bij	 de	 trekbenadering	 via	 impliciete	
theorievorming.	Er	zijn	twee	belangrijke	trektheoretici:	Hans	J.	Eysenck	en	Cattell.		

	
a) Eysenck:	Hiërarchisch	persoonlijkheidsmodel	

	
Eysenck	 is	bekend	geworden	om	zijn	PEN-model.	Hij	 gaat	ervan	uit	dat	er	geen	vijf,	maar	wel	drie	
persoonlijkheidstypen	zijn:	Psychoticisme,	extraversie	en	neuroticisme.	Wat	hij	daaraan	toevoegt	 is	
dat	deze	hiërarchisch	gestructureerd	zijn.	Op	het	hoogste	niveau	situeer	je	die	drie	supertrekken,	en	
op	een	lager	niveau	heb	je	dan	wat	meer	gefocuste	trekken.	Bijvoorbeeld	extraversie	is	een	supertrek,	
en	een	aspect	daarvan	 is	 sociabiliteit	 (Hoe	gemakkelijk	ga	 je	 relaties	aan?).	En	die	 trek	 sociabiliteit	
bestaat	uit	een	aantal	gewoontes	(Bijvoorbeeld	onderhoudend	zijn	ten	opzichte	van	vreemden,	naar	
vreemden	gaan	en	een	babbeltje	slaan).	Uiteindelijk	krijg	je	dan	situatiespecifieke	responsen.	Dat	is	
het	meest	concrete	gedrag	(Bijvoorbeeld	vertellen	van	grapjes	op	feestje	voor	onderhoudendheid).	Je	
hebt	heel	specifiek	gedrag	in	een	heel	specifieke	context	en	zo	heb	je	oneindig	aantal	contexten	waarin	
mensen	zich	in	kunnen	gedragen	en	uiteindelijk	kan	op	basis	daarvan	zien	of	opmaken	waar	ergens	
iemand	zich	situeert	op	die	supertrekken. 	

Als	we	kijken	naar	die	supertrekken	zien	we	dat	die	sterk	overlappen	met	de	termen	van	de	Big	Five,	
maar	het	is	niet	helemaal	hetzelfde.	Dat	is	een	beetje	een	probleem	in	de	psychologie,	dat	we	dezelfde	
namen	gebruiken	voor	termen	die	niet	helemaal	hetzelfde	zijn.	Psychoticisme	heeft	vooral	te	maken	
met	impulscontrole	en	met	mogelijkerwijze	norm	overschrijdend	gedrag	versus	warm	en	open	gedrag.	
Er	is	empirische	evidentie	dat	psychoticisme	in	de	benadering	van	Eysenck	eigenlijk	een	combinatie	is	
van	onvriendelijkheid	en	gebrek	aan	C.	Dus	mensen	die	hoog	zitten	op	psychoticisme	scoren	in	een	Big	
Five	instrument	lager	op	vriendelijkheid	en	op	C.		

Eysenck	is	begonnen	met	het	twee	dimensionaal	model,	nl.	extraversie	en	neuroticisme,	en	heeft	daar	
later	pas	psychoticisme	aan	toegevoegd.	Wat	interessant	is,	is	dat	je	dat	twee	dimensionaal	model	kan	
in	 verband	 brengen	 met	 een	 heel	 oude	 persoonlijkheidstheorie.	 De	 oude	 Grieken	 hadden	 al	 een	
persoonlijkheidstheorie	die	ervan	uitging	dat	er	vier	persoonlijkheidstypen	waren	en	deze	vier	typen	
zouden	samengaan	met	lichamelijk	functioneren.		
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Zij	verklaarden	dat	aan	de	hand	van	lichaamsvochten.	Zij	maakten	daar	een	onderscheid	tussen	vier	
typen:	

- Melancholische	type:	Combinatie	van	introversie	en	neuroticisme	
- Cholerische	type:	Emotioneel	instabiel/neurotisch	en	extravert	
- Sanguinisch	type	=	Teveel	aan	bloed:	Extravert	en	emotioneel	instabiel	
- Flegmatisch	type	=	Teveel	aan	slijm	in	het	lichaam:	In	het	nieuwe	model	stabiel	en	introvert	

Die	 typen	 kunnen	 dus	 heel	 mooi	 in	 verband	 gebracht	 worden	 met	 het	 extraversie/neuroticisme	
verhaal.		

Wat	je	hier	ook	ziet	is	het	idee	van	de	rotatie.	Als	je	de	assen	van	Eysencks	model	een	kwartslag	roteert	
dan	krijg	je	eigenlijk	Cholerisch	VS	Flegmatisch	EN	Melancholisch	VS	Sanguinisch. Dit	is	hetzelfde,	het	
zijn	dezelfde	kenmerken,	maar	je	stelt	die	op	een	andere	manier	voor. Het	model	van	Eysenck	is	dus	
interessant	 omdat	 het	 op	 een	 moderne	 manier	 een	 link	 legde	 met	 een	 heel	 oud	
persoonlijkheidsmodel.	Het	kon	heel	duidelijk	het	verband	aantonen	tussen	een	moderne	benadering	
van	persoonlijkheid	en	een	heel	oude	benadering.		

Waar	Eysenck	ook	heel	sterk	naar	gekeken	heeft	en	daar	ook	sterk	de	nadruk	op	gelegd	heeft,	is	de	
biologische	bepaaldheid	van	de	persoonlijkheid.	Hij	heeft	daar	verschillende	hypotheses	over,	hij	heeft	
daar	veel	onderzoek	naar	gedaan.	Het	is	niet	heel	sluitend,	maar	wel	het	is	wel	interessant	om	eens	te	
kijken	hoe	hij	dit	probeert	te	verklaren.	

- Extraversie:	Heeft	volgens	hem	te	maken	met	conditioneerbaarheid	(i.v.m.	zenuwstelsel).	Het	
idee	is	dat	introverten	gemakkelijker	conditioneerbaar	zijn	en	extraverten	minder.	

- Neuroticisme:	 Hij	 verwees	 naar	 vegetatieve	 prikkelbaarheid	 (i.v.m.	 limbisch	 systeem	 en	
hypothalamus).	 Hoe	 gemakkelijk	 worden	 bepaalde	 emoties	 uitgelokt	 (Vooral	 de	 negatieve	
emoties	van	angst	en	verdriet)?	Bij	sommige	mensen	is	dit	systeem	gevoeliger,	actiever	dan	
bij	anderen.	

- Psychoticisme:	 Heeft	 volgens	 hem	 te	 maken	 met	 verschillen	 in	 evenwicht	 androgeen-
oestrogeenhormonen.	 De	 reden	 waarom	 hij	 zo	 dacht	 was	 omdat	 hij	 ervan	 uit	 ging	 dat	
psychoticisme	de	grootste	verschillen	liet	zien	tussen	mannen	en	vrouwen.	Namelijk,	mannen	
scoren	substantieel	hoger	op	de	psychoticismeschaal	dan	vrouwen	(Dat	hebben	we	ook	gezien	
bij	BF:	Mannen	scoren	hoger	op	onvriendelijkheid).	

Eysenck	was	dus	aanhanger	van	de	trekbenadering,	van	het	feit	dat	die	trekken	echt	bestaan.	Zij	positie	
was	dat	men	de	 invloed	van	context	niet	mag	overschatten.	Die	trekken	zijn	vrij	stabiel	en	ze	gaan	
nogal	wat	gedrag	in	heel	veel	verschillende	contexten	verklaren.		

	
b) Cattell	

	
Cattell	 is	een	andere	aanhanger	die	eigenlijk	ook	heel	veel	 invloed	heeft	gehad	op	dat	domein.	Hij	
kwam	oorspronkelijk	ook	van	die	woordenboek	benadering,	maar	heeft	op	heel	veel	aspecten	een	
bijdrage	geleverd	aan	persoonlijkheid-	en	intelligentie	onderzoek.		

Maar	een	van	zijn	belangrijkste	bijdragen,	is	dat	hij	voorbij	vragenlijsten	wou	gaan.	Zijn	positie	was	dat	
als	 je	 persoonlijkheidsonderzoek	 doet,	 dat	 je	 zowel	 moet	 kijken	 naar	 Life	 data,	 Test	 data	 en	
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Questionnaire	data.	De	questionnaire	data	 zijn	de	klassieke	vragenlijsten	waarbij	 je	mensen	vraagt	
zichzelf	en	anderen	te	beoordelen.	De	Test	data	zijn	gestandaardiseerde	onderzoeken,	 labo	studies	
waar	 je	mensen	 in	 brengt	 en	 je	 gaat	 dan	 ijken	 naar	 welk	 gedrag	 zich	 stelt	 in	 gestandaardiseerde	
situaties.	 Vandaag	 de	 dag	 zien	 we	 dat	 die	 traditie	 terug	 wordt	 opgepikt,	 zoals	 bv.	 studies	 naar	
risicogedrag	 via	 videospelletjes. Dan	 heb	 je	 ook	 nog	 Life	 data:	 Wat	 heeft	 die	 persoon	 gedaan,	
verwezenlijkt,	hoeveel	echtscheidingen	heeft	die	achter	de	rug,	etc.?	Het	idee	van	Cattell	is	dat	je	die	
drie	bronnen	moet	samenbrengen	om	een	oordeel	te	vellen	over	iemands	persoonlijkheid.	

Hij	maakte	een	onderscheid	tussen	oppervlakte-	en	dieptetrekken:	

- Oppervlakte	=	Het	karakteriserende	gedrag	dat	je	observeert. 	
- Diepte	=	Die	trekken	waarvan	hij	uitging	dat	deze	persoonlijkheid	verklaren.	Het	is	daar	dat	hij	

in	 zijn	 onderzoek	 naar	 op	 zoek	 gegaan	 is.	 Welke	 dieptetrekken,	 stabiele	
persoonlijkheidstrekken	verklaren	het	observeerbaar	gedrag?	

Op	basis	van	zijn	onderzoek	kwam	hij	tot	16	dieptetrekken.	Hij	vond	in	zijn	onderzoek	al	dat	wanneer	
je	die	16	trekken	verder	ging	analyseren	op	een	hoger	niveau,	dat	je	dan	kwam	tot	5	factoren,	min	of	
meer	die	big	five.	Zijn	model	is	dus	helemaal	niet	tegengesteld	aan	de	Big	Five,	maar	je	zou	kunnen	
zeggen	dat	hij	persoonlijkheid	meer	op	een	gedetailleerd	gaat	proberen	te	analyseren.		

Deze	16	trekken	hebben	telkens	twee	kanten,	een	positieve	pool	en	een	negatieve	pool.	Dit	zijn	twee	
kanten	die	elkaar	uitsluiten,	het	gaat	om	bipolaire	factoren	(Bij	intelligentie	hebben	we	bijvoorbeeld	
unipolaire	factoren,	je	scoort	hoger	of	minder	hoog	op	een	IQ	test).	Die	16	persoonlijkheidsfactoren	
zijn	onderling	nog	eens	gecorreleerd	en	als	je	dan	gaat	kijken	hoe	die	gaan	samenhangen	kom	je	terug	
op	die	vijf	grote	persoonlijkheidsfactoren.	En	dat	kan	je	conceptueel	ook	al	gaan	doen.	Bijvoorbeeld	
perfectionisme	is	een	aspect	dat	duidelijk	past	bij	consciëntieusheid.	

	
B. Ontwikkelingsbenadering	

	

Die	trekbenadering	is	eigenlijk	in	het	assessment	onderzoek	dé	belangrijkste	benadering	en	ofwel	heb	
je	wat	meer	 theoretisch	 onderbouwde	modellen	 of	 puur	 lexicale	modellen,	maar	 vandaag	 de	 dag	
verwaterd	dat	onderscheid.	Bijvoorbeeld	Costa	en	McCrae	 zijn	 vertrokken	vanuit	een	puur	 lexicale	
benadering,	maar	hebben	nu	een	hele	theorie	die	die	trekken	in	verband	gaan	brengen	met	genetische	
factoren,	leerprocessen,	etc.	

De	ontwikkelingsbenadering	is	dan	weer	een	heel	andere	benadering,	hierbij	gaan	we	kijken	naar	hoe	
persoonlijkheid	zich	ontwikkeld	doorheen	de	levensloop.	 

Als	 we	 dat	 historisch	 gaan	 bekijken,	 zien	 we	 dat	 deze	 ontwikkelingstheorieën	 een	 heel	 andere	
theoretische	achtergrond	hebben.	De	trektheorieën	waren	heel	empirisch	gericht	op	correlaties,	maar	
deze	benadering	is	veel	sterker	ingebed	in	een	biologische,	organismische	benadering,	waarbij	men	
vanuit	 de	 biologie	 gaat	 vaststellen	 dat	 organismen	 een	 soort	 van	 intern	 gestuurd	 proces	 hebben	
waardoor	 je	 een	 voortdurende	 toename	 hebt	 in	 complexiteit	 van	 dat	 organisme.	 Het	 organisme	
evolueert	naar	een	soort	van	optimale	situatie	waarin	het	optimaal	functioneert.	 

Wat	 men	 vanuit	 die	 biologische	 benadering	 ook	 vaststelt,	 is	 dat	 voor	 sommige	 organismen	 de	
levensvorm	er	in	verschillende	levensstadia	er	totaal	verschillend	kan	uitzien.	Bijvoorbeeld	vlinder:	
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Van	een	rups	naar	een	vlinder. Vandaar	ook	het	idee	dat	er	stadia	zijn	in	de	ontwikkeling.	Bij	de	rups	
en	de	vlinder	is	dit	zeer	duidelijk.	Je	hebt	het	stadium	van	de	rups	en	het	stadium	van	de	vlinder.	Dat	
dier	werkt	op	een	totaal	andere	manier,	maar	toch	is	het	hetzelfde	dier.	Men	heeft	dit	opgepikt	in	de	
psychologie	en	het	idee	is	dan	ook	dat	we	in	de	ontwikkeling	van	de	psychologie	stadia	zouden	kunnen	
herkennen,	kwalitatief	verschillende	manieren	van	functioneren.	

Elk	stadium,	elke	categorie	kan	dan	van	elkaar	verschillen	in	functie	van	

- De	onderliggende	structuur.	Bijvoorbeeld	de	stadiatheorie	van	Piaget:	In	het	pre-operationele	
stadium	gaan	kinderen	zich	niet	kunnen	 richten	op	 twee	verschillende	kenmerken	van	een	
object.	Als	je	een	beker	hebt	die	breed	is	en	niet	hoog	en	een	beker	die	smal	is	en	hoog	en	je	
giet	water	van	de	ene	beker	naar	de	andere	beker	zal	je	zien	dat	het	water	hoger	staat	in	de	
smalle	 hoge	 beker.	 Kinderen	 in	 het	 pre-operationele	 stadium	 zullen	 zeggen	 dat	 er	 na	 het	
overgieten	meer	water	zit	in	de	hoge	smalle	beker	dan	in	de	brede,	lage	beker.	En	dit	omdat	
ze	zich	maar	kunnen	richten	op	één	kenmerk,	nl.	‘hoe	hoog	staat	het	water?’.	In	het	concreet	
operationeel	stadium	zijn	ze	wel	in	staat	twee	kenmerken	in	rekening	te	brengen,	en	zullen	ze	
zeggen	dat	in	beide	bekers	evenveel	water	zit.	Dus	afhankelijk	van	het	stadium	waarin	je	zit	
verwerk	je	informatie	op	een	andere	manier. 	

- Eén	geheel	van	betekenis: Je	kan	ook	verschillen	in	betekenis	hebben. Bijvoorbeeld	Kohlberg	
heeft	verschillende	stadia	ontdekt	in	morele	ontwikkeling.	In	een	bepaald	stadium	kijkt	men	
vooral	naar	‘heb	je	gehandeld	volgens	de	regels?	Zo	ja,	dan	is	het	oké.	Zo	niet,	is	het	niet	oké.’	
In	een	ander	stadium	ga	je	dan	‘intentie’	zien	als	criterium. Zo	kan	je	andere	interpretaties	
krijgen	van	hetzelfde	gedrag.	

- Empirische	samenhang: Je	kan	ook	vanuit	een	empirische	benadering	gaan	kijken.	Zien	we	
andere	fenomenen	naar	voor	komen,	zien	we	bv.	een	factorstructuur	naar	voor	komen?	

Vanuit	dat	stadiumdenken	gaat	men	ervan	uit	dat	de	ontwikkeling	sequentieel	en	cumulatief	is:	

- Sequentieel:	Het	moet	een	vaste Volgorde	doorlopen.	Men	gaat	van	rups	naar	vlinder	en	niet	
omgekeerd.	 Psychologisch	 gaat	 men	 van	 een	 lager	 stadium	 naar	 een	 hoger	 stadium. Het	
typische	 voorbeeld	 is	 de	 theorie	 van	 Freud	 waarbij	 men	 gaat	 van	 oraal,	 naar	 anaal,	 naar	
fallisch,	naar	genitaal,	en	dan	latentie.	Het	idee	is	dat	de	ene	fase	de	andere	opvolgt. 	

- Cumulatief:	Een	evolutie	van	eenvoudig	naar	complex.	Wat	men	 leert	 in	de	ene	fase	wordt	
meegenomen	naar	de	volgende,	het	organisme	wordt	complexer.	Je	kan	meer	aan,	kan	met	
alles	 beter	 overweg.	 Denk	 bv.	 aan	 het	 pre-operationele	 en	 het	 operationele	 stadium	 van	
Piaget.		

Binnen	de	ontwikkelingsbenadering	wordt	er	een	onderscheid	gemaakt	tussen	sterkere	en	zwakkere	
organismische	theorievorming.	Dit	verwijst	naar	de	vraag	of	je	terug	naar	een	vorig	stadium	kan	gaan.	
Bijvoorbeeld	in	Freuds	theorie	is	dat	het	geval,	er	kan	regressie	zijn,	maar	bij	Piaget	is	dat	niet	mogelijk.	

Als	 we	 kijken	 naar	 persoonlijkheid	 binnen	 een	 ontwikkelingsbenadering,	 zien	 we	 dat	 er	 weinig	
empirisch	 onderzoek. We	 hebben	 eigenlijk	 maar	 één	 persoonlijkheidstheorie	 waar	 we	 vrij	 veel	
empirische	evidentie	voor	hebben	(Cf.	Loevinger).	Maar	we	hebben	wel	veel	grote	theorieën	(bv.	die	
van	Freud).	
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a) Stadia	van	de	psychosociale	ontwikkeling	volgens	Erikson	
	
Hij	gaat	ervan	uit	dat	er	8	stadia	zijn.	 Elk	stadium	bevat	een	crisis/probleem.	De	oplossing	van	dat	
probleem	leidt	tot	een	volgend	stadium.	Als	je	het	niet	oplost,	stagneer	je.	

Het	idee	is	ook	dat	in	elk	stadium	een	ander	thema	centraal	staat	en	dat	er	andere	aspecten	zijn	van	
de	persoonlijkheid	die	naar	voren	zullen	komen	die	het	persoonlijkheidsfunctioneren	gaan	bepalen.	

Binnen	het	ontwikkelingspsychologisch	denken	heeft	Erikson	een	belangrijke	rol	gespeeld,	maar	weer	
hebben	we	 geen	 instrument	 dat	 toelaat	 om	 de	 stadia	 van	 Erikson	 te	meten.	We	 hebben	wel	 één	
stadium	waar	veel	onderzoek	naar	gedaan	is,	nl.	onderzoek	naar	identiteitsvorming.	We	hebben	hier	
wel	goede	instrumenten	voor. Wat	blijkt?	Tijdens	de	periode	van	de	identiteitsvorming	zijn	er	twee	
centrale	vragen:	

- In	welke	mate	ga	ik	mij	als	adolescent	engageren	voor	een	bepaald	zelfbeeld?	
- In	welke	mate	stel	ik	mij	vragen	en	exploreer	ik	al	adolescent?	

Als	je	die	twee	met	elkaar	combineert	heb	je	vier	mogelijkheden:	

- Moratorium:	Nog	niet	commiten	en	uitspreken	over	wie	ik	ben,	maar	wél	exploreren.	Dit	wordt	
gezien	als	een	‘goed’	stadium	tijdens	de	adolescentie.	

- Identity:	De	positie	dat	je	na	exploratie	een	beslissing	hebt	genomen.	Dit	is	het	stadium	waar	
je	uiteindelijk	naar	moet	streven.	

- Confusion:	Je	weet	niet	wie	je	bent,	maar	je	doet	ook	helemaal	niet	de	moeite	om	dat	uit	te	
zoeken.	Er	is	dus	geen	exploratie	en	geen	commitment.	

- Foreclosure:	Wél	commitment,	maar	geen	exploratie.	Deze	komt	vaak	voor	bij	kinderen	die	
grootgebracht	zijn	in	een	sekte.	Er	wordt	daar	een	heel	nauw	kader	opgelegd	door	de	ouders,	
door	de	gemeenschap	en	die	kinderen	gaan	dus	tijdens	de	adolescentie	niet	exploreren.	Dit	is	
ook	 niet	 toegestaan,	 dat	 mag	 niet,	 ze	 gaan	 dus	 heel	 snel	 die	 identiteit	 van	 de	 groep	
overnemen.	

Hier	 hebben	 we	 dus	 instrumenten	 voor,	 maar	 dit	 is	 slechts	 één	 stadium.	 We	 hebben	 geen	
instrumenten	voor	de	andere	stadia	en	om	systematisch	te	identificeren	waar	iemand	zich	bevindt.		

	
b) Ego-ontwikkeling	volgens	Loevinger	

	
Er	is	maar	één	instrument	waar	we	wel	werken	met	die	stadiumbenadering,	en	dat	is	die	van	Loevinger.	

Loevinger	 werkte	 vanuit	 een	 psychoanalytische	 theorievorming,	 maar	 ze	 keek	 vooral	 naar	 één	
belangrijk	 aspect,	 nl.	 naar	 ego-ontwikkeling.	 Wat	 kenmerkend	 is	 voor	 haar,	 is	 dat	 ze	 ook	
psychometrisch	geïnteresseerd	was.	Zij	heeft	een	echt	assessment	instrument	gemaakt	en	heeft	daar	
ook	psychometrisch	onderzoek	naar	gedaan.	Ze	heeft	zelfs	een	maat	ontwikkeld	die	we	Loevingers	H	
noemen	om	na	te	gaan	in	hoeverre	er	sprake	is	van	vooruitgang/progressie.		

Er	zijn	volgens	haar	in	de	ego-ontwikkeling	zeven	mijlpalen/stadia	in	vier	domeinen:	In	ieder	stadium	
is	er	een	bepaalde	vorm	van	ego-functioneren	die	centraal	staat	en	elk	stadium	wordt	gekenmerkt	
door	een	aantal	zaken	(dat	zijn	die	vier	domeinen):		

- Controle	van	impulsen	
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- Karakterontwikkeling	
- Doelgerichte	inzet	
- Sociale	interactie	en	cognitieve	stijl	(De	manier	waarop	men	sociale	interacties	aangaat) 	

Ze	heeft	dus	een	test	ontwikkeld:	Zinaanvultest	(ZALC):	Een	open	instrument,	je	krijgt	een	aantal	zinnen	
en	 die	 moet	 je	 aanvullen.	 Hoe	 jij	 die	 zinnen	 verder	 aanvult	 wordt	 systematisch	 gecodeerd.	 Het	
kwalitatieve	materiaal	wordt	dan	gecodeerd	op	basis	van	dit	model	waar	je	verschillende	stadia	hebt	
(zie	dia’s).	Het	hoogste	stadium	 is	dan	wanneer	 je	een	autonome	geïntegreerde	persoon	bent.	Het	
meetinstrument	 vertrekt	 van	 kwalitatieve	 antwoorden,	 maar	 die	 worden	 wel	 heel	 systematisch	
gescoord	volgens	dit	model	(zie	dia).		

Dit	model	veronderstelt	dat	er	ontwikkelingspsychologische	stadia	zijn	en	dat	kinderen	die	jonger	zijn	
op	een	 lager	 stadium	 functioneren	dan	kinderen	die	ouder.	 Je	kan	dit	dus	heel	eenvoudig	nagaan.	
Naarmate	dat	kinderen	ouder	worden,	zien	we	de	scores	stijgen.	Dat	is	een	belangrijk	aspect	van	de	
validiteit.	

Er	is	hier	nogal	wat	empirisch	onderzoek	naar	gedaan	en	dit	blijkt	te	werken.	Het	is	een	van	de	weinige	
voorbeelden	waarbij	 je	 een	eenvoudige	 stadiumtheorie	hebt	 en	een	 instrument	dat	 toelaat	 om	 te	
identificeren	in	welk	stadium	iemand	zich	bevindt.		

	
C. Contextbenadering 

	
Dit	is	weer	een	heel	andere	benadering,	deze	komt	uit	de	klassieke	leertheorie,	de	leertheoretische	
benadering.	Bij	de	klassieke	leertheorie	is	menselijk	gedrag	het	resultaat	van	conditionering,	klassieke	
conditionering	 (waarbij	 associaties	 worden	 gelegd	 tussen	 verschillende	 stimuli)	 of	 operante	
conditionering.	Vanuit	de	leerbenadering	verwerpt	men	eigenlijk	het	idee	dat	er	trekken	zijn	of	stadia	
die	 ontwikkelen	 volgens	 een	 intern	 gestuurd	 proces.	 Volgens	 de	 leerbenadering	 is	 de	 persoon	het	
resultaat	van	zijn	leerprocessen	en	niet	van	vaststaande	trekken	of	een	inherent	proces. 

Vanuit	 deze	 benadering	 is	 er	 eigenlijk	 heel	weinig	 gedaan	 aan	 klassiek	 persoonlijkheidsonderzoek,	
maar	er	zijn	enkelen	die	dit	model	toch	toegepast	hebben	en	enkele	interessante	concepten	naar	voor	
geschoven	hebben.	 

Het	basisidee	van	die	contextbenadering	is	dat	het	gaat	om	een	mechanistisch	model. De	richting	van	
ontwikkeling	is	neutraal,	niet	doelgericht.	Het	is	gewoon	een	adaptatie,	aanpassing	aan	de	context	en	
de	contingenties	in	de	context	waarin	je	je	bevindt	(⇔	Theorie	van	Erikson	gaat	er	wel	degelijk	vanuit	
dat	de	stadia	doelgericht	zijn.	Je	gaat	van	het	ene	stadium	naar	het	andere	om	uiteindelijk	uit	te	komen	
bij	het	stadium	integriteit-wanhoop).	 

De	leerbenadering	is	vandaag	terug	actueel	en	word	geherwaardeerd.	Bv.	vanuit	een	leerbenadering	
kan	je	een	depressie	ook	proberen	begrijpen	vanuit	de	situaties	waarin	de	persoon	zich	bevindt	(in	
plaats	van	enkel	te	zeggen	‘die	persoon	scoort	hoog	op	neuroticisme’).	Bijvoorbeeld	onderzoek	van	
Mandura	naar	learned	helplessness:	In	een	context	waarin	er	geen	systematische	bevestiging	is	van	
operant	gedrag	en	waar	de	contingenties	helemaal	niet	duidelijk	 zijn	krijg	 je	 zoiets	als	 learned	self	
helplessness,	gedrag	wat	heel	hard	lijkt	op	een	depressie	(Bijvoorbeeld	een	hond	in	een	kooi	die	langs	
de	ene	of	langs	de	andere	kant	een	shock	krijgt,	maar	hij	kan	niet	voorspellen	waar).	Het	idee	is	dan	
dat	we	kunnen	gaan	zoeken	in	de	omgeving	naar	die	factoren	die	die	toestand	uitlokken.	 
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Dus	 vanuit	 een	 contextbenadering	 is	 het	 belangrijk	 om	 te	 kijken	 naar	 de	 stimuli,	 gebeurtenissen,	
situaties,	 training,	 etc.	 in	 de	 omgeving	 die	 informatie	 meegeven	 over	 contingenties	 die	 we	 dan	
overnemen/leren.		

Twee	 belangrijke	 personen	 die	 de	 link	 hebben	 gelegd	 van	 een	 klassieke	 leerbenadering	 naar	
persoonlijkheid	zijn:	

- Rotter: Heeft	 zeer	 veel	 werk	 gedaan	 in	 de	 jaren	 ’60. Hij	 stelde	 het	 volgende:	 Het	
gedragspotentiaal	(de	kans	dat	je	een	gedrag	gaat	stellen)	=	Verwachting	van	bekrachtiging	x	
waarde	van	bekrachtiging.	Wanneer	ga	je	bepaald	gedrag	stellen?	Wanneer	de	kans	groot	is	
dat	die	bekrachtiging	er	gaat	komen	en	dat	jij	die	bekrachtiging	heel	belangrijk	vindt.	Dat	is	
klassieke	leertheorie. 	
Hij	heeft	dit	toegepast	op	persoonlijkheid	en	het	idee	volgens	hem	is	dat	mensen	doorheen	de	
ontwikkeling	 leren	 over	 contexten	 heen	 dat	 ze	meer	 of	minder	 controle	 hebben	 over	 hun	
omgeving.	Volgens	Rotter	krijg	 je	uiteindelijk	een	gegeneraliseerd	zelfbeeld	op	de	dimensie	
internal	VS	external	control.		

o Intern	=	Je	leert	dat	je	door	eigen	gedrag	controle	kan	krijgen	over	de	omgeving	en	dat	
je	de	omgeving	zo	vorm	kan	geven	zoals	jij	dat	wilt. 	

o Extern	=	Het	omgekeerde	als	intern.	Je	leert	dat	je	niets	kan	doen	aan	wat	er	rondom	
jou	 gebeurt	 en	 dat	 je	 afhankelijk	 bent	 van	 bv.	 het	 lot,	 de	 situatie	 of	 belangrijke	
anderen.		

Het	idee	is	dus	dat	je	mensen	hierop	kunt	onderscheiden,	dat	deze	dimensie	niets	te	maken	
heeft	aangeboren	verschil,	maar	gewoon	het	resultaat	is	van	een	heel	aantal	leerervaringen.	
Hij	heeft	daar	een	vragenlijst	voor	ontwikkeld	en	het	blijkt	inderdaad	dat	je	mensen	daarop	
kan	 onderscheiden. Men	 vindt	 bv.	 dat	 je	 een	 heel	 duidelijk	 verschil	 hebt	 tussen	
sociaaleconomische	 klassen.	 Naarmate	 mensen	 in	 hogere	 klassen	 zitten,	 hebben	 ze	 meer	
interne	locus	of	control	(beter	netwerk,	betere	opleiding,	beter	inkomen).	Hoe	lager	de	klasse	
hoe	meer	je	afhankelijk	bent	van	anderen.	In	de	VS	vindt	je	ook	een	verband	met	etnoculturele	
achtergrond:	Blanken	blijken	een	grotere	interne	locus	of	control	te	hebben	dan	zwarten,	zelfs	
wanneer	gecontroleerd	werd	voor	SES.	Recent	onderzoek	heeft	die	benadering	toegepast	in	
de	Ivoorkust,	bij	onderzoek	naar	de	relatie	tussen	bodemdegradatie.	Men	kon	aantonen	dat	
de	 bevolking	 die	 in	 het	 gebied	woonde	waar	 de	 degradatie	 erger	was,	meer	 zaten	 aan	 de	
external	locus-kant.	Er	was	een	heel	duidelijk	verband	tussen	een	omgevingsfactor	waar	men	
niet	veel	aan	kon	doen	en	de	soort	locus	of	control.		

- Bandura: Werkt	 ook	 vanuit	 dat	 leerproces.	 Het	 idee	 is	 hier	 dat	 er	 een	 wederzijdse	
beïnvloeding	is	van	gedrag	en	situatie.	De	leergeschiedenis	van	een	individu	leidt	uiteindelijk	
tot	een	‘zelfsysteem’:	Een	beeld,	een	visie	over	hoe	je	over	jezelf	denkt. 	
Bandura	heeft	daar	nog	een	begrip	aan	toegevoegd	dat	heel	belangrijk	is:	Self-efficacy.	Het	is	
de	overtuiging	dat	je	in	bepaalde	situaties	een	bepaald	gedrag	kan	stellen	en	met	dat	gedrag	
ook	het	verschil	kan	maken.	Via	self-efficacy	gaat	men	mensen	in	cognitieve	gedragstherapie	
overtuigen	 dat	 ze	 het	 gedrag	 wel	 degelijk	 kunnen	 stellen	 en	 voor	 verandering	 kunnen	
zorgen. Een	 van	de	 contexten	waarbij	 dit	 gebruikt	 is	 is	 bv.	 seksuele	 voorlichting,	 jongeren	
overtuigen	om	een	condoom	te	gebruiken.	Als	je	de	self-efficacy	verhoogt,	blijkt	het	gedrag	
meer	 voor	 te	 komen.	 Hoe	 hoger	 men	 zit	 op	 self-efficacy,	 hoe	 lager	 men	 zit	 op	 learned	
helplessness.	
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4. Integratie	van	expliciete	theorievorming	
	

A. Stabiliteit	en	continuïteit	tegenover	verandering 	
	
Hoe	 stabiel	 zijn	 trekken?	En	hoe	 stabiel	 is	mensen	hun	positie	 is	op	een	 trekken?	Wordt	 je	ermee	
geboren	is	dat	dan	zo	voor	derest	van	je	leven?	
	
We	kunnen	kijken	naar	soorten	van	stabiliteit:	

- Homotypische	 stabiliteit: Je	 kijkt	 naar	 hetzelfde.	 Je	 neemt	 een	 persoonlijkheidstest	 af	 op	
verschillende	leeftijden	en	je	gaat	kijken	hoe	die	persoon	op	die	verschillende	leeftijden	scoort.	
Je	 hebt	 hetzelfde	 instrument	 en	 je	 gaat	 na	 hoe	 iemand	 doorheen	 de	 ontwikkeling	 gaat	
scoren. Binnen	 deze	 homotypische	 stabiliteit	 kunnen	we	 dan	 nog	 een	 onderscheid	maken	
tussen:		

o Absolute	of	niveaustabiliteit	(normatieve	stabiliteit	op	groepsniveau): 	
§ Absoluut:	Je	doet	een	neuroticisme	meting	en	die	persoon	heeft	een	score	van	

15	op	de	eerste	meting	en	dan	ga	je	na	of	hij	ook	een	score	van	15	heeft	op	de	
tweede	meting.	 Zo	 ja,	 dan	 is	 dat	 absolute	 stabiliteit,	 hij	 gaat	 de	 vragen	 op	
dezelfde	manier	beatwoorden.		

§ Normatief:	 Wanneer	 we	 dit	 op	 groepsniveau	 bekijken,	 spreken	 we	 van	
normatieve	 stabiliteit.	 Als	 we	 bv.	 een	 persoonlijkheidsmeting	 hebben	 bij	
studenten	in	het	begin	van	hun	universitaire	opleiding	en	op	hun	einde	kan	je	
nagaan	of	studenten	gemiddeld	genomen	hetzelfde	scoren	op	die	Big	Five.	 	

o Differentiële	of	 rangordestabiliteit: Niet	de	vraag	of	 iemand	hetzelfde	scoort,	maar	
wel	 of	 iemands	 relationele	 positie	 ten	 overstaan	 van	 de	 referentiegroep	 hetzelfde	
gebleven	is. Bij	intelligentie	is	het	heel	duidelijk,	we	weten	dat	het	IQ	van	de	kinderen	
met	 de	 leeftijd	 stijgt,	 ze	 worden	 cognitief	 vaardiger,	 kunnen	meer	 en	 complexere	
problemen	aan,	dus	dat	 is	geen	absolute	stabiliteit,	maar	wat	we	wel	zien	 is	dat	de	
rangordestabiliteit	vrij	hoog	is.	Een	kind	dat	het	op	5-jarige	leeftijd	veel	beter	doet	dan	
zijn	 leeftijdsgenoten	heeft	een	grote	kans	om	het	ook	beter	 te	doen	op	6-jarige,	7-
jarige	 leeftijd,	 etc.	 Omgekeerd	 telt	 dat	 ook.	 De	 rangorde	 blijft	 dus	 gelijk,	maar	 de	
absolute	score	stijgt	wel.	

o Ipsatieve	stabiliteit: We	vergelijken	een	persoon	met	zichzelf. Bijvoorbeeld	je	hebt	de	
big	 five	 en	 dan	 kan	 je	 je	 afvragen	 welke	 persoonlijkheidstrek	 voor	 jou	 het	 meest	
kenmerkend	is. Je	kan	je	nu	afvragen	of	we	wel	iets	zijn	met	die	ipsatieve	stabiliteit.	
Ja,	 in	 sommige	 contexten	 zijn	we	 daar	 iets	mee.	 Bijvoorbeeld	wanneer	 je	mensen	
advies	moet	geven	over	een	te	kiezen	studierichting	of	beroep.	Dan	is	het	de	vraag	
wat	 er	 in	 vergelijking	met	 de	 andere	mogelijke	 interessegebieden	 eruit	 springt.	 Je	
vergelijkt	 niet	 met	 andere	 personen,	 maar	 je	 vergelijkt	 één	 aspect	 met	 andere	
aspecten	van	dezelfde	persoon.	En	je	kan	dit	maar	gebruiken	voor	bv.	een	studiekeuze	
aan	 te	 raden,	 als	 het	 stabiel	 is,	 als	 de	 onderlinge	 verhouding	 interesses	 of	
persoonlijkheidskenmerken	binnenin	de	persoon	stabiel	blijven.	

- Heterotypische	 stabiliteit/coherentie: Je	 gaat	 kijken	 naar	 verschillend	 gedrag.	 Het	 is	 de	
stabiliteit	tussen	twee	verschillende	dingen. Bijvoorbeeld	je	kan	op	babyleeftijd	nagaan	hoe	
snel	een	baby	habitueert	aan	speelgoed.	 Je	kan	deze	 interindividuele	verschillen	op	6	tot	9	
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maanden	 op	 habituatie	 correleren	 met	 een	 klassieke	 persoonlijkheidsmeting	 op	 21-jarige	
leeftijd.	Dan	ben	je	 iets	anders	aan	het	meten,	op	21-jarige	 leeftijd	meet	 je	niet	habituatie.	
Maar	je	vindt	wel	stabiliteit.	  

Wat	vinden	we	nu	voor	die	persoonlijkheidstesten	voor	verschillende	vormen	van	stabiliteit?	

- Roberts	&	DelVecchio	 (2001):	Uit	een	metastudie	blijkt	dat	de	rangordestabiliteit	stijgt	met	
leeftijd:	.31	in	kindertijd, .54	in	adolescentie,	.64	op	30-jarige	leeftijd,	.74	bij	50-70-jarigen.		

- Robins	et	al.	(2001):	Deden	onderzoek	bij	studenten.		
o Normatieve	 stabiliteit	 (begin	 van	 de	 opleiding	 VS	 einde	 van	 de	 opleiding):	 N	 daalt	

redelijk,	A	C	O	nemen	licht	toe.		
o Absolute	stabiliteit:	Tussen	73%	(N)	en	91%	(O).		
o Rangordestabiliteit:	Tussen	.53	(N)	en	.71	(O).		
o Structurele	stabiliteit:	Dezelfde	structuur	bij	het	begin	van	de	universitaire	opleiding	

als	bij	het	einde	van	de	universitaire	opleiding.		
- Caspi	 (2000): Alle	 driejarige	 inwoners	 onderzocht	 in	 Nieuw-Zeeland	 aan	 de	 hand	 van	 het	

model	van	Block.	Block	gaat	ervan	uit	dat	je	de	kinderen	kan	indelen	in	drie	grote	typen:		
o Ego	 resilients: Deze	 kinderen	 zijn	 veerkrachtig.	 Minste	 kans	 op	 psychiatrische	

problematiek	en	criminaliteit	op	21	jaar.	 	
o Overcontrolled: Deze	 kinderen	 gaan	 impulsieve	 reacties	 zeer	 sterk	 onderdrukken.	

Meer	internaliserende	problemen,	het	disfunctioneren	is	op	de	persoon	zelf	gericht,	
bijvoorbeeld	depressie	en	angststoornissen.	 	

o Undercontrolled: Deze	kinderen	gaan	zeer	impulsief	reageren.	Meer	externaliserende	
problemen,	het	disfunctioneren	is	naar	buiten	gericht,	bijvoorbeeld	normovertredend	
gedrag,	agressief,	potentieel	gevaarlijk,	etc.		

Block	vond	een	heel	duidelijk	verband	tussen	een	meting	op	3-jarige	leeftijd	en	psychiatrische	
problematieken	 op	 21-jarige	 leeftijd.	 Dit	 is	 een	mooi	 voorbeeld	 van	 heterotype	 stabiliteit.	
Block	was	nl.	geen	psychiatrische	problematiek	aan	het	meten	op	3-jarige	leeftijd,	maar	je	ziet	
wel	verbanden.	Dit	is	sterke	evidentie	voor	stabiliteit	in	het	persoonlijkheidsfunctioneren.		

- Stams	et	al.	(2002): Heeft	gekeken	naar	hechtingsstijl	en	sociale	aanpassing	bij	geadopteerde	
kinderen: Men	gaat	kijken	hoe	de	baby	reageert	als	de	moeder	terug	binnen	komt	nadat	die	
een	tijdje	alleen	geweest	is.	Je	ziet	dat	baby’s	op	verschillende	manieren	reageren:	

o Veilig	gehecht:	Gaan	snel	naar	de	moeder,	maar	zijn	ook	heel	snel	gerustgesteld	en	
gaan	dan	ook	vlug	terug	gaan	spelen.	

o Andere	kinderen	gaan	zich	heel	hard	vastklampen	en	ontroostbaar	zijn.	
o Nog	anderen	gaan	niets	van	de	moeder	moeten	weten.	

2	en	3	zijn	twee	vormen	van	onveilige	hechting.	Dan	heeft	Stams	gekeken	hoe	deze	kinderen	
sociaal	 functioneren	 op	 7-jarige	 leeftijd.	 Hebben	 ze	 veel	 vriendjes,	 etc.	 Wat	 blijkt?	
Hechtingsstijl	op	jonge	leeftijd	voorspelt	sociale	aanpassing	op	7-jarige	leeftijd.	Dit	is	opnieuw	
een	voorbeeld	van	heterotype	stabiliteit.	

- In	 metastudie	 heeft	 men	 gekeken	 naar	 de	 rangordestabiliteit,	 en	 men	 vond	 dat	
persoonlijkheidstrekken	 een	 gemiddelde	 stabiliteit	 van	 .55	 hebben	 met	 een	 gemiddeld	
interval	van	9.5	jaar.	Dat	kan	wat	verschillen	naargelang	de	leeftijd	(hoe	ouder,	hoe	stabieler)	
en	de	methode	die	je	gebruikt.		
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- Stabiliteit	geldt	niet	voor	iedereen	(20	à	25%): Een	correlatie	van	.55	laat	nog	wat	ruimte	voor	
verandering	en	sommige	mensen	veranderen	inderdaad	in	termen	van	persoonlijkheid.		

Conclusie:	Er	is	evidentie	voor	stabiliteit,	maar	niet	absoluut.	Evenzeer	evidentie	voor	instabiliteit!		

	
B. Kritiek	op	trektheorie:	Persoon-situatie	debat		

	
Dan	hebben	we	de	kritiek	op	de	trekbenadering.	Dat	is	kritiek	van	Mischel.	Hij	toont	heel	duidelijk	aan	
aan	de	hand	van	een	reeks	van	onderzoeken	dat	trekken	gedrag	niet	zo	goed	voorspellen.	Daardoor	is	
die	trekbenadering	bijna	20	jaar	van	de	scène	verdwenen,	en	dan	kwam	dat	plots	terug.	Vinden	we	
vandaag	de	dag	andere	resultaten	als	Walter	Mischel	20	jaar	geleden?	Het	antwoord	is:	Niet	echt.	Hij	
had	gevonden	dat	de	verklaarde	variantie	van	persoonlijkheidstrekken	minder	dan	10%	was.		

Funder	maakte	 in	2001	een	overzicht	en	vond	dat	de	correlatie	tussen	een	persoonlijkheidstrek	en	
criteriumgedrag	tussen	de	.15	en	de	.40	ligt.	Om	de	r	kwadraten	te	krijgen	moeten	we	dat	kwadrateren,	
dus	2%	en	16%.	Gemiddeld	genomen	komt	dit	overeen	met	wat	Walter	Mischel	heeft	gezegd	in	1968.	
We	vinden	dus	dat	trekken	niet	zo	heel	goed	zin	in	het	voorspellen	van	toekomstig	gedrag.		

Maar,	we	hebben	ook	onderzoek	dat	aantoont	dat	trekken	het	beter	doen	dan	gewijzigde	situaties.	
Men	deed	onderzoek	waarbij	men	leerlingen	heeft	gevolg	tot	hun	laatste	jaar	aan	de	universiteit	en	
gekeken	wat	nu	het	beste	gedrag	voorspelt,	de	situatieverandering	of	de	trekken	van	die	studenten?	
Het	bleek	dat	trekken	een	betere	voorspeller	waren	voor	toekomstig	gedrag	dan	gewijzigde	situaties.	
Mischel	had	dat	ook	al	aangehaald,	dat	de	situatie	op	zich	ook	niet	meer	verklaard	dan	trekken.	

Situatie	alleen	is	dus	niet	voldoende,	net	zoals	dat	trekken	alleen	niet	voldoende	is.	We	moeten	kijken	
naar	de	combinatie	van	de	twee,	eigenlijk	naar	de	combinatie	van	de	drie,	namelijk:	Wat	is	de	impact	
van	iemands	persoonlijkheidstrek(ken),	impact	van	de	situatie	waarin	iemand	terechtkomt	én	in	welke	
mate	interageren	die	twee?		

Maar	vanuit	die	situatie-interactie	benadering	zijn	er	weinig	goed	gevalideerde	instrumenten	gemaakt.	
Dus	de	kritiek	is	wel	zinvol,	maar	we	zijn	er	niet	zoveel	mee	in	de	diagnostiek	want	het	heeft	niet	geleid	
tot	goede	instrumenten.		

Wat	is	nu	de	balans	van	het	persoon-situatiedebat? 	

- Nadruk	op	trekken	sluit	geen	verandering	op	basis	van	plaats	en	tijd	uit: Trekken	doen	wel	
iets,	maar	niet	zo	heel	sterk,	wat	wil	zeggen	dat	we	wel	degelijk	rekening	moeten	houden	met	
plaats	en	tijd	van	waar	de	meting	gebeurt.		

- Er	bestaat	geen	goede	situatietaxonomie,	want	je	hebt	een	oneindig	situaties	waar	personen	
in	terecht	kunnen	komen.	Er	werd	gehoopt	dat	er	uit	deze	kritiek	een	soort	taxonomie	zou	
ontstaan	van	types	situaties	en	hoe	die	mensen	kunnen	beïnvloeden,	maar	dat	is	niet	gebeurd.	

- Studie	van	interactie	is	geen	hoofdstroom	geworden: We	hebben	ook	geen	goede	benadering	
om	interacties	op	systematische	manier	te	voorspellen	en	te	meten.		

- Wetenschap	heeft	niet	als	doel	te	voorspellen	wat	iemand	zal	doen	in	eender	welke	concrete	
situatie:	Sommigen	hebben	dan	gezegd	dat	wij	misschien	gewoon	te	veel	verwachten	van	de	
wetenschap.	 Het	 concrete	 gedrag	 in	 een	 concrete	 situatie	 is	 het	 gevolg	 van	 heel	 veel	
verschillende	 factoren.	 Misschien	 mogen	 we	 niet	 verwachten	 dat	 we	 met	 een	
persoonlijkheidsmeting	dat	gedrag	heel	precies	kunnen	voorspellen.	Als	we	willen	weten	hoe	
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iemand	zich	gedraagt	in	een	specifieke	situatie	moeten	we	al	die	verschillende	factoren	gaan	
bestuderen.	 Dus	 misschien	 is	 onze	 verwachting	 van	 wat	 een	 trekbenadering	 kan	 doen	 te	
hoog. 	
Maar	 wat	 belangrijk	 is	 vanuit	 de	 praktijk: De	 effecten	 zijn	 niet	 zo	 groot,	maar	 we	 vinden	
weldegelijk	bv.	in	een	selectieonderzoek	dat	C	wel	bijkomende	voorspellende	waarde	heeft,	
en	dat	dit	in	een	selectieprocedure	wel	degelijk	nog	iets	kan	bijdragen	aan	het	voorspellen	van	
belangrijk	gedrag.		

	
5. Alternatieve	theorievorming	

	
We	hebben	drie	grote	benaderingen	gezien,	waarbij	de	trekbenadering	de	belangrijkste	was.	Nu	gaan	
we	kijken	naar	enkele	alternatieve	benaderingen	op	persoonlijkheid.	

	
A. Kelly		

	
In	termen	van	conceptualiseren	en	meten	van	persoonlijkheid,	 is	de	benadering	van	Kelly	helemaal	
anders.	Kelly	gaat	ervan	uit	dat	de	persoon	iemand	is	die	betekenis	geeft	aan	zijn	omgeving	via	eigen	
ontwikkelde	constructen.	Wanneer	je	dus	de	persoonlijkheid	van	iemand	in	kaart	wil	brengen,	kan	je	
niet	 zomaar	werken	met	een	vragenlijst	waarbij	 je	aan	 iedereen	dezelfde	vragen	 stelt	en	 iedereen	
afmeet	tegen	dezelfde	meetlat,	omdat	je	op	die	manier	niet	de	persoonlijke	betekenisgeving	van	een	
persoon	 te	 pakken	 krijgt.	 Kelly	 heeft	 een	 procedure	 ontwikkeld	 om	 net	 die	 persoonlijke	
betekenisgeving/constructie	in	kaart	te	brengen:	Role	Repertory	Construct.	

Dergelijke	visie	heeft	ook	implicaties	voor	hoe	je	de	persoon	benadert	als	diagnosticus.	In	de	klassieke	
benadering	is	de	diagnosticus	de	expert.	Hij	kent	de	vragenlijst,	hij	kent	de	theorie	erachter,	hij	weet	
hoe	de	persoonlijkheidsschalen	berekend	moeten	worden.	De	participant	moet	gewoon	doen	wat	hem	
gezegd	wordt.	Maar	vanuit	de	benadering	van	Kelly	kan	de	diagnosticus	dat	niet.	Het	idee	is	dat	de	
persoon	zelf	de	onderzoeker	 is.	De	persoon	gaat	zelf	expliciteren	welke	visie	hij	heeft	op	zijn	eigen	
persoonlijkheid	en	op	de	persoonlijkheid	van	anderen.	En	dat	kan	van	persoon	tot	persoon	verschillen.	
Elke	persoon	 construeert	 zijn	 eigen	 leven,	 zijn	 eigen	persoonlijkheid	en	 zijn	 eigen	 zelfbeeld	en	het	
beeld	van	anderen.		

Wat	doet	Kelly	dan?	In	kader	van	het	diagnostische	gebeuren	zal	de	persoon	gevraagd	worden	om	te	
reflecteren	 over	 zichzelf	 en	 belangrijke	 personen	 in	 zijn	 omgeving	 en	 rollen	 die	 die	 persoon	 kan	
innemen	in	zijn	omgeving.	Bijvoorbeeld	je	kan	je	ouders	kennen	als	ouder	maar	ook	als	leerkracht	op	
je	school.	De	persoon	zal	zich	hoogstwaarschijnlijk	anders	gedragen	in	die	twee	verschillende	rollen.	
Men	gaat	dus	eerst	kijken	wat	relevante	personen	zijn	in	het	leven	van	die	persoon,	en	dan	gaat	ook	
gekeken	worden	 naar	 relevante	 kenmerken	 voor	 die	 persoonlijke	 betekenisgeving.	 En	 dat	 gebeurt	
gewoon	kwalitatief	door	bv.	te	vragen	‘Wat	is	het	verschil	tussen	jou	en	je	vader?’,	‘Wat	is	het	verschil	
tussen	jouw	vader	en	moeder?’,	etc.		

Na	 deze	 test	 krijg	 je	 een	 rooster	met	 verschillende	mensen	 in	 de	 persoon	 zijn	 leven,	 elk	met	 hun	
verschillende	 rollen	 en	 alle	 mogelijke	 kenmerken	 die	 die	 persoon	 gebruikt	 om	 die	 rollen	 en	
persoonlijkheden	te	onderscheiden.	De	persoon	gaat	dus	elk	kenmerk	beoordelen	voor	elke	persoon	
in	elke	rol.		
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De	 benadering	 is	 heel	 kwalitatief,	 maar	 je	 krijgt	 uiteindelijk	 wel	 kwantitatieve	 gegevens,	 namelijk	
cijfers/beoordelingen	 voor	 elke	 persoon	 op	 elk	 kenmerk.	 Deze	 gegevens	 analyseren	 we	 op	 een	
systematische	manier	a.d.h.v.	factoranalyse	met	de	hand	(De	persoon	heeft	bijvoorbeeld	20	individuen	
opgegeven	die	een	rol	spelen	in	zijn	leven,	en	de	persoon	gebruikt	30	kenmerken	waarop	hij/zij	die	
personen	onderscheidt,	dan	kan	je	daar	een	factoranalyse	op	doen),	cluster-analyse	(Welke	mensen	
worden	op	dezelfde	manier	gepercipieerd	door	die	persoon?)	of	hiërarchische	klassenanalyse	(Je	kijkt	
welke	personen	en	welke	kenmerken	samen	horen,	en	je	brengt	die	rechtstreeks	met	elkaar	in	verband	
en	je	zoekt	naar	groeperingen	daarin).	

	Het	is	dus	een	kwalitatieve	benadering	waarbij	je	vertrekt	van	de	leefwereld	van	de	persoon,	maar	
waar	je	wel	komt	tot	een	kwantitatief	resultaat.	Dat	is	dus	een	verschil	met	de	klassieke	benadering.	
In	de	klassieke	benadering	krijg	je	uiteindelijk	ook	kwantitatieve	gegevens	maar	deze	zijn	gebaseerd	
op	een	vragenlijst,	op	vragen	die	a	priori	zijn	vastgelegd.	 

Met	deze	methode	 van	Kelly	 kan	 je	 geen	betrouwbaarheid	berekenen	 in	 de	 klassieke	 zin	want	dit	
verwijst	naar	hoe	gelijk	een	persoon	zal	antwoorden	op	een	bepaalde	schaal,	een	bepaalde	tijd	nadat	
deze	schaal	voor	de	eerste	keer	is	afgenomen,	of	je	kijkt	naar	interne	consistentie	over	personen	heen.	
Dat	kan	je	hier	niet	doen,	want	zo’n	rooster	heeft	alleen	betekenis	voor	de	persoon	die	dat	rooster	
heeft	gemaakt.	

	
B. Hermans:	zelfconfrontatiemethode		

	
Hermans	heeft	de	zelfconfrontatiemethode	ontwikkeld.	Die	werkt	een	beetje	zoals	bij	Kelly.	Hij	gaat	
uit	 van	het	 volgende:	Een	persoon	geeft	 zijn	eigen	 leven	vorm,	maar	 in	plaats	 van	een	persoon	 te	
vergelijken	met	andere	personen	(zoals	Kelly),	gaat	Hermans	kijken	hoe	een	persoon	zijn	eigen	leven	
conceptualiseert	en	betekenis	geeft.		

De	diagnosticus	is	de	helper,	want	als	diagnosticus	weet	niets	over	het	leven	van	de	persoon	in	kwestie.	
Je	weet	niet	a	priori	hoe	de	persoon	zijn	leven	vormgeeft.	Je	kan	dus	niet	zeggen	a	priori	welke	vragen	
de	persoon	moet	invullen.	Het	is	de	bedoeling	te	gaan	kijken	naar	wat	voor	die	persoon	belangrijk	is	in	
zijn	of	haar	leven.	Conceptueel	maakt	Hermans	een	onderscheid	tussen	‘waardengebieden’,	aspecten	
van	het	persoonlijke	leven	waar	de	persoon	veel	waarde	aan	hecht.	Let	wel:	Wanneer	we	spreken	over	
‘waardengebieden’,	dan	gaat	het	om	iets	anders	dan	wat	we	traditioneel	verstaan	onder	‘waarde’.	Je	
kan	 ‘waarde’	gebruiken	op	twee	manieren:	1.	 Iets	waar	 je	naar	toe	streeft,	2.	 Iets	heeft	waarde,	 je	
hecht	waarde	aan	iets.	Dat	tweede	is	hoe	Hermans	het	gebruikt:	Aan	welke	aspecten	in	het	leven	hecht	
die	persoon	waarde?	Hij	gaat	dan	gaan	kijken	naar	de	belevingen	of	aspecten	die	daarmee	gepaard	
gaan.	Die	heeft	hij	op	een	zeer	theoretische	manier	gekozen.	Dat	gaat	de	persoon	zelf	niet	kiezen.	De	
persoon	gaat	wel	identificeren	welke	waardengebieden	in	het	eigen	leven	van	belang	zijn.		

Die	benadering	van	Hermans	is	niet	zomaar	een	diagnostische	benadering,	maar	past	eigenlijk	binnen	
een	 ganse	 humanistische,	 therapeutische	 benadering.	 Je	 doet	 eerst	 een	 soort	 diagnostiek	met	 die	
zelfconfrontatiemethode	aan	het	begin	van	de	therapie,	om	te	zien	welke	aspecten	van	die	persoon	
belangrijk	zijn,	welke	aspecten	problematisch	of	helemaal	niet	problematisch	zijn,	waarop	de	therapie	
kan	werken.	Dan	kan	je	dat	tussentijds	of	op	het	einde	van	de	therapie	opnieuw	doen	om	te	kijken	of	
er	veranderingen	zijn	opgetreden	tijdens	de	therapie.	De	bedoeling	is	dus	dat	er	aan	waardengebieden	
die	 problematisch	 zijn,	 die	 een	 grote	 invloed	uitoefenen	op	de	 persoon,	wordt	 gewerkt	 tijdens	 de	
therapie.	
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Hoe	gebeurt	het	nu	praktisch?	

- Eerst	moet	de	persoon	een	aantal	vragen	beantwoorden	die	heel	kwalitatief	zijn	en	die	pijlen	
naar	de	waardengebieden	voor	zichzelf.	Het	gaat	onder	andere	om	vragen	over	het	verleden,	
het	 heden	 en	 de	 toekomst.	 De	 persoon	 moet	 voor	 zichzelf	 reflecteren	 over	 wat	 hij/zij	
belangrijk	vindt.	

- Eenmaal	 dit	 waardenpatroon	 gedefinieerd	 is,	 moet	 de	 persoon	 de	 waardengebieden	
beoordelen	in	termen	van	gevoelens	en	affect.	Er	zijn	16	gevoelens.	Je	kan	deze	indelen	in	4	
grote	categorieën:	positief	of	negatief,	zelf-georiënteerd	of	ander-	georiënteerd.		

- Dan	wordt	 ook	 nog	 gevraagd	 in	welke	mate	 je	 deze	 gevoelens	 hebt	 in	 het	 algemeen	 (van	
helemaal	niet	tot	heel	sterk)	en	wat	je	ideaalgevoel	is	(Wat	zou	je	het	leukste	vinden	om	te	
voelen?).		

Wat	 vergelijkbaar	 is	met	de	 theorie	 van	Kelly,	 is	 dat	 je	hier	 iets	 krijgt	dat	heel	 specifiek	 is	 voor	de	
persoon,	je	krijgt	niets	die	je	zomaar	kan	vergelijken	met	andere	personen.	In	tegenstelling	tot	Kelly	
krijg	je	wel	iets	wat	je	op	een	systematische	manier	kan	analyseren,	want	je	werkt	met	cijfers	voor	elke	
schaal	 (pos.,	neg.,	 zelf-georiënteerd	en	ander-georiënteerd)	 zodat	 je	weet	waar	elk	waardengevoel	
zich	bevindt,	en	je	gaat	elk	waardenprofiel	ook	correleren	met	het	algemene	gevoel	dat	men	heeft	en	
met	het	ideaalgevoel	dat	men	heeft.	We	brengen	deze	twee	dan	ook	met	elkaar	in	verband.	In	therapie	
mag	 je	verwachten	dat	mensen	behoefte	hebben	om	iets	te	veranderen	aan	hun	 leven,	dat	er	een	
negatieve	correlatie	is	tussen	het	ideale	gevoel	en	het	algemene	gevoel	die	men	heeft.	Wat	men	ook	
kan	doen	 is	kijken	hoe	elk	van	die	waarden	correleren	met	het	 ideale	gevoel	en	met	het	algemene	
gevoel.	Als	je	waardengebieden	hebt	die	heel	hoog	correleren	met	het	algemene	gevoel,	dat	die	een	
heel	centrale	rol	innemen	in	de	persoonlijkheidsbeleving	van	een	persoon.	En	als	dat	waardengebied	
slecht	correleert	met	het	 ideale	gevoel,	dan	heb	 je	daar	een	kernpunt	van	de	problematiek	van	de	
persoon.	Daarop	kan	je	dan	werken	in	de	therapie.	

Bij	Kelly	krijg	je	iets	heel	individueel,	waar	je	dus	geen	klassieke	betrouwbaarheid	van	kan	berekenen,	
maar	het	 is	niet	dat	het	gewoon	afhangt	van	de	 interpretatie	van	de	onderzoeker.	Bij	 kwalitatieve	
benaderingen	trekt	de	therapeut	meestal	gewoon	conclusies	uit	een	gesprek.	Dat	is	hier	niet	het	geval.	
Zowel	bij	Kelly	als	bij	Hermans	worden	de	persoonlijke	constructen	systematisch	beoordeeld	en	dan	
ook	op	een	systematische	manier	geanalyseerd.	

	
C. Csikszentmihalyi		

	
Hij	is	zeer	gekend	voor	zijn	begrip	‘flow’,	of	‘bevlogenheid’.	Vooral	in	de	werkcontext	is	het	hebben	van	
flow	zeer	positief.	Dat	wil	zeggen	dat	je	helemaal	opgaat	in	je	werk/activiteit,	dat	je	er	helemaal	door	
geabsorbeerd	wordt.	Het	is	een	ervaring	die	zorgt	voor	welbevinden	en	goede	resultaten.	

Hij	 situeert	 zich	 in	 de	 positieve	 psychologie.	 Historische	 psychologie	 focust	 vooral	 op	 het	
disfunctioneren	 van	 mensen,	 op	 het	 pathologische.	 De	 positieve	 psychologie	 kijkt	 naar	 het	 goed	
functioneren.	Hij	is	mensen	gaan	interviewen	die	zich	goed	voelen,	die	iets	gemaakt	hebben	van	hun	
leven,	 om	 te	 kijken	 wat	 die	 mensen	 kenmerkt.	 Wat	 kenmerkt	 iemand	 die	 op	 een	 goede	 manier	
functioneert	 op	 het	 werk,	 in	 relaties,	 etc.?	 Een	 van	 de	 belangrijke	 concepten	 die	 daar	 dus	 is	
uitgekomen,	 is	 die	 flow.	 Maar	 hij	 heeft	 ook	 meer	 algemeen	 gekeken	 naar	
persoonlijkheidskarakteristieken:	 Welke	 karakteristieken	 typeren	 een	 goed	 functionerende	
persoonlijkheid?	Het	kenmerk	dat	zorgde	voor	een	goed	functionerende	persoonlijkheid,	was	volgens	
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hem	dat	er	een	toename	was	 in	complexiteit.	Volgens	de	Big	Five	zouden	dat	mensen	zijn	die	 laag	
zitten	op	N,	hoog	op	O,	etc.	De	mensen	die	goed	functioneren	zitten	dus	aan	één	kant.	Hier	is	dat	niet	
zo.	Mensen	die	goed	kunnen	functioneren,	kunnen	een	balans	maken	tussen	tegengestelde	aspecten	
in	het	leven:	

- Ze	 kunnen	 een	 balans	maken	 tussen	 agency	 (actief	 optreden,	 doelen	 opstellen,	 iets	willen	
bereiken)	en	communion	(zich	richten	op	relaties)	

- Subjective	involvement	(	heel	erg	gepassioneerd	zijn)		en	detached	objectivity	(afstand	nemen)	
- Divergent	 (creatief	 zijn,	 ongewone	 oplossingen)	 en	 convergent	 denken	 (logisch,	

gestructureerd)	
- Rust	en	onrust		
- Speelsheid	en	discipline	
- Introversie	en	extraversie	
- Traditioneel	en	vooruitstrevend		

Het	is	niet	één	van	de	twee,	maar	telkens	de	balans	tussen	de	twee	die	goed	is.	

Dit	 kunnen	 we	 opnieuw	 niet	 testen	 met	 klassieke	 betrouwbaarheid,	 maar	 we	 doen	 dit	 met	 een	
uitvoerig	interview.	

	
D. Van	Halen:	antithetische	aspecten	van	de	persoonlijkheid		

	
Van	Halen	heeft	het	over	de	antithetische	aspecten	van	de	persoonlijkheid.	Het	 idee	is	dat	mensen	
misschien	niet	altijd	weten	wie	ze	zijn.	In	de	klassieke	trekbenadering	wordt	dat	wel	verondersteld.	
Een	vragenlijst	assumeert	dat	mensen	een	beeld	hebben	van	hun	eigen	persoonlijkheid.	Maar	dat	is	
niet	noodzakelijk	het	geval.	Mensen	weten	misschien	niet	wie	ze	zijn.	Daarom	heeft	hij	een	vragenlijst	
ontwikkeld	met	vragen	als	‘Ik	vind	het	moeilijk	om	mijzelf	te	kennen’,	‘Ik	vind	het	moeilijk	om	mezelf	
te	 beschrijven’,	 etc.	 Hij	 stelde	 vast	 dat	 er	 daarop	 inderdaad	 grote	 interindividuele	 verschillen	 zijn.	
Sommigen	hebben	een	heel	duidelijk	beeld	van	zichzelf,	andere	helemaal	niet.	Je	kan	verwachten	dat	
dat	een	impact	heeft	op	de	validiteit	van	bv.	een	BF-instrument.	Als	je	niet	goed	weet	je	bent,	kan	je	
niet	betrouwbaar	antwoorden.	

Van	 Halen	 identificeert	 daarin	 een	 ontwikkelingspsychologisch	 effect,	 namelijk	 dat	
zelfbeschrijvingsproblemen	het	 hoogst	 zijn	 in	 de	 adolescentie,	 ze	 zitten	 in	 een	 fase	waarin	 ze	 hun	
identiteit	nog	aan	het	ontwikkelen	zijn.	

	
E. Persoonlijkheid	als	verhaal:	Narratieve	oriëntatie		

	
Wat	vertellen	mensen	over	hun	eigen	leven?	Hoe	vertellen	ze	erover?	Het	idee	is	dat	mensen	door	een	
verhaal	 te	vertellen	proberen	structuur	 te	brengen	 in	hun	 leven	aan	de	hand	van	een	verhaaltype.	
Bijvoorbeeld	Fry	onderscheidt	vier	grote	verhaaltypes:	Roman	(Men	heeft	veel	tegenspoed,	maar	door	
hulp	van	anderen	en	zichzelf	inzetten	kan	men	overwinnen),	komedie,	tragedie	(Er	gebeuren	heel	erge	
dingen	en	je	ontsnapt	er	niet	aan,	wat	je	ook	doet)	en	satire.	Mensen	kunnen	kiezen	om	hun	leven	op	
de	ene	of	op	de	andere	manier	te	vertellen/conceptualiseren	en	te	structureren.	
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Elsbree	 stelt	 andere	 thema’s	 voor,	 bijvoorbeeld	 huis	 bouwen	 (aan	 iets	 bouwen),	 gevecht	 aangaan	
(conflict),	reis	maken	(nieuwe	horizonnen	herkennen),	 lijden	verdragen,	streven	naar	vervolmaking,	
etc.	

Dit	is	volledig	kwalitatief.	Je	gaat	iemand	zijn	verhaal	laten	vertellen	en	je	gaat	kijken	welke	thema’s	
daarin	zitten,	en	dan	kan	je	dat	kwalitatief	indelen	in	bv.	één	van	die	categorieën	van	Fry.	

	
F. Ontwikkelingsscript		

	
Nog	een	andere	kwalitatieve	benadering,	is	een	kwalitatieve	ontwikkelingspsychologische	benadering.	
Het	 idee	 is	 dat	 een	 persoon	 een	 bepaalde	 persoonlijkheid	 ontwikkeld	 volgens	 maatschappelijk	
vastgelegde	procedures	en	verwachtingen.	Wat	binnen	deze	benadering	goed	past,	is	de	professionele	
persoonlijkheid	die	iemand	ontwikkelt,	bijvoorbeeld	psycholoog	worden.	Het	idee	is	dat	je	een	traject	
of	 periode	 hebt	 die	 maatschappelijke	 is	 vastgelegd	 (bijvoorbeeld	 een	 opleiding	 van	 vijf	 jaar),	
uiteindelijk	heb	je	een	jury	of	een	publiek,	enkele	vastgelegde	stapstenen	om	te	kijken	of	je	aan	een	
aantal	criteria	voldoet	(examens	en	masterproef),	en	die	controle	houdt	in	dat	je	kan	aantonen	dat	je	
je	 persoonlijke,	 sociale	 en	 materiële	 bronnen	 (kennis,	 inzichten,	 relaties)	 op	 een	 systematische,	
doelgerichte	manier	 kan	 aanwenden	 (bv.	 om	 kinderen	met	 gedragsproblemen	 te	 behandelen,	 om	
mensen	te	selecteren	voor	een	job,	etc.).	Als	je	dan	slaagt	op	het	einde	van	dat	traject,	krijg	je	recht	
tot	handelen,	en	dat	brengt	ook	een	zekere	identiteit	met	zich	mee	(Bv.	de	identiteit	van	psycholoog).	
Dat	vormt	een	deel	van	je	(professionele)	persoonlijkheid.	

	
G. Sociaal	constructivisme		

	
Het	 sociaal	 constructivisme	 verwerpt	 het	 idee	 dat	 er	 universele,	 vaststaande	 dimensies	 van	
persoonlijkheid	bestaan	die	voor	iedereen	opgaan	of	dat	er	vaststaande	theorieën	bestaan.	In	plaats	
daarvan	gaan	ze	ervan	uit	dat	 iedereen	zijn	eigen	 leven	construeert	m.b.t.	 tot	persoonlijkheid.	Een	
wetenschappelijke	theorie	is	gewoon	een	constructie	naast	de	andere	vele	mogelijke	constructies	van	
de	realiteit.		

Maar	 door	 zo’n	 relativisme,	 heb	 je	 uiteindelijk	 geen	 criterium	 meer	 om	 te	 zeggen	 of	 iets	
wetenschappelijk	is	of	niet.	Je	hebt	gewoon	mogelijke	constructies	die	je	kan	vergelijken	met	elkaar.		

Het	idee	is	wel	dat	we	de	constructies	nooit	zomaar	maken,	we	gaan	onze	realiteit	op	een	bepaalde	
manier	construeren	omdat	die	belangen	dient	in	ons	leven,	omdat	die	ons	toelaat	bepaalde	dingen	te	
doen.		

Als	je	dus	de	wetenschappelijke	manier	niet	erkent	als	iets	om	tot	waarheid	te	komen,	als	je	het	idee	
van	waarheid	eigenlijk	verwerpt,	ga	je	ook	niet	op	een	kwantitatieve	manier	te	werk	gaan.	Men	gaat	
kwalitatief	te	werk	gaan	om	te	proberen	begrijpen	hoe	iemand	zijn	leven	construeert.	Men	heeft	met	
dat	kwalitatief	onderzoek	‘circumstantial	evidence’:	

- Bijvoorbeeld	onderzoek	naar	kinderen	die	geplaatst	worden	in	een	instelling:	Kinderen	kunnen	
heel	 andere	 constructies	 maken	 rond	 die	 ervaring,	 gaande	 van	 een	 uitdaging	 en	 een	
mogelijheid	om	een	nieuwe	start	 te	nemen,	 tot	een	slachtofferpositie	van	de	hele	situatie.	
Kinderen	die	dat	op	de	ene	manier	gaan	vormgeven,	gaan	zich	helemaal	anders	gedragen	en	
ermee	omgaan,	dan	de	andere	kinderen.	



	 174	

- Bijvoorbeeld	onderzoek	bij	moeders:	Hoe	denken	moeder	over	de	ontwikkeling	van	hun	kind?	
Je	 kan	 grosso	 modo	 een	 onderscheid	 maken	 tussen	 moeder	 die	 denken	 dat	 het	 een	
automatisch	proces	is	van	maturatie,	een	biologisch	geprogrammeerd	iets.	Dan	heb	je	daar	als	
ouder	niet	veel	greep	op.	Anderen	denken	dat	ze	als	ouder	een	heel	belangrijke	rol	spelen	in	
de	ontwikkeling,	dat	opvoeding	het	grote	verschil	uitmaakt	tussen	kinderen	die	zich	later	goed	
gaan	voelen	of	niet.	Men	vond	dat	er	een	samenhang	was	tussen	deze	overtuigingen	en	het	al	
dan	niet	buitenshuis	werken	van	de	moeder.	Moeders	die	buitenshuis	werken,	hadden	meer	
de	opvatting	dat	kinderen	zich	normaal,	vanzelf	ontwikkelen.	Moeders	die	thuisbleven	hadden	
meer	 de	 opvatting	 dat	 de	 opvoeding	 heel	 belangrijk	 is.	 Het	 onderliggende	 idee	 is	 dat	 de	
constructie	die	men	maakt	adaptief	is	om	de	eigen	belangen	te	dienen.	Als	je	buitenshuis	gaat	
werken	 én	 de	 overtuiging	 hebt	 dat	 het	 kind	 voortdurend	 de	 moeder	 nodig	 heeft	 in	 de	
opvoeding,	dan	ga	 je	zitten	met	heel	veel	schuldgevoelens.	Terwijl	als	 je	thuisblijft,	en	toch	
denkt	 dat	 het	 vanzelf	 gaat,	 dan	 ga	 je	 je	 als	 persoon	 nutteloos	 voelen.	 Je	 krijgt	 dus	 een	
constructie	van	de	realiteit	die	aansluit	bij	je	eigen	belangen	en	de	keuzes	die	je	gemaakt	hebt	
volgens	het	sociaal	constructivisme.	

- Mensen	proberen	consistentie	 te	brengen	 in	hun	 leven	volgens	het	sociaal	constructivisme	
(sluit	aan	bij	de	narratieve	benadering).	Dit	is	een	interessante	discussie.	Bestaat	er	echt	zoiets	
als	 consistentie	 in	 de	 persoonlijkheid	 of	maken	wij	 die	 consistentie	 zelf,	 zonder	 dat	 die	 er	
eigenlijk	echt	is?		

	
6. Operationalisering	en	meten	van	typerend	gedrag	van	de	persoon		

	
Hoe	gaan	we	persoonlijkheid	operationaliseren	en	meten?	We	kijken	vooral	naar	de	trekbenadering.	
De	meest	gebruikte	methode	van	de	trekbenadering	is	de	exploratorische	factoranalyse.	Je	gaat	dus	
kijken	 naar	 groepen	 van	 items	 die	 op	 dezelfde	 manier	 worden	 beantwoord.	 Je	 krijgt	 dus	 een	
factormatrix	 waarin	 je	 de	 verschillende	 factoren	 hebt,	 en	 de	 factorladingen	 die	 de	 correlatie	
weergeven	tussen	het	item	en	de	onderliggende	factor.	

De	vraag	is	nu:	Hoe	kan	je	komen	tot	een	goed	interpreteerbare	structuur?	In	de	literatuur	heeft	men	
voorgesteld	dat	een	goed	interpreteerbare	factorstructuur	gekenmerkt	moet	zijn	door	een	eenvoudige	
structuur.	Wat	betekent	dat?	Een	eenvoudige	structuur	heeft	drie	grote	kenmerken:	

- Elk	item	laadt	ofwel	zeer	hoog	ofwel	zeer	laag	op	één	factor	
- Elke	 factor	 heeft	 ofwel	 heel	 hoge	 ofwel	 heel	 lage	 ladingen,	 en	 zo	 weinig	 mogelijk	

tussenladingen	
- Elk	paar	van	factoren	heeft	een	ander	patroon	van	ladingen		

Zie	bijvoorbeeld	tabel	p.	153.	Dat	werd	gedaan	met	VARIMAX,	een	rotatiemethode	die	dikwijls	leidt	
tot	een	eenvoudige	persoonlijkheidsstructuur	die	goed	te	interpreteren	is.	

Als	niet	voldaan	is	aan	een	van	de	drie	kenmerken,	kan	het	zijn	dat	je	de	factorstructuur	niet	goed	kan	
interpreteren.	
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A. Eenvoudige	structuur	of	circumplex?		
	
Soms	kunnen	scores	helemaal	niet	goed	geïnterpreteerd	worden	en	hebben	we	daar	toch	een	goeie	
verklaring	voor.	Waar	gaan	we	vanuit	als	we	een	klassieke	factoranalyse	doen	met	VARIMAX?	We	gaan	
ervan	 uit	 dat	 er	 in	 die	 ruimte	 echt	 clusters	 zijn	 van	 items	 die	 duidelijks	 samenhangen,	 één	 factor	
definiëren	 en	 niet	 te	maken	 hebben	met	 de	 andere	 factoren.	 Dat	 is	 het	 idee	 van	 de	 eenvoudige	
structuur.	Maar	we	hebben	ook	theorievorming	die	aansluit	bij	het	idee	van	een	circumplex,	namelijk	
dat	 je	 niet	 die	 clusters	 hebt,	 maar	 graduele	 overgangen.	 Bijvoorbeeld	 bij	 neuroticsme	 kan	 je	
‘onverstoorbaar’	en	‘paniekerig’	plaatsen,	en	bij	agreeableness	kan	je	‘duldzaam’	en	‘mild’	plaatsen.	Er	
kunnen	dan	items	zijn	die	zowel	meten	hoe	emotioneel	stabiel	je	bent,	en	hoe	vriendelijk	je	bent.	Dus	
volgens	een	circumplex	ga	je	er	niet	van	uit	dat	er	gewoon	vier	clusters	van	items	zijn	(stabiel/onstabiel,	
vriendelijk/onvriendelijk),	maar	dat	er	een	geleidelijke	overgang	is	van	stabiliteit	naar	agreeableness.		

	

	

	

	

	

	

	

We	hebben	daar	in	de	sociale	psychologie	een	heel	mooi	voorbeeld	van,	namelijk	Wiggins’	circumplex	
op	 basis	 van	 nurturance	 en	 dominance	 (zie	 dia):	 In	 welke	mate	 neem	 je	 een	 dominante	 dan	 wel	
submissieve	positie	in	in	sociale	relaties?	In	welke	mate	draag	je	zorg	en	ben	je	warm,	of	ben	je	eerder	
koud.	Je	kan	dan	kijken	welke	items	de	uiteinden	definiëren.	Maar	je	ziet	ook	dat	in	onze	taal	een	heel	
aantal	woorden	bestaan	die	een	combinatie	van	dominance	en	nurturance	weergeven,	bijvoorbeeld	
friendly	is	submissief	en	warm/zorgend.		

Men	heeft	dit	mdoel	ook	toegepast	op	de	BF.	De	BF	zijn	bipolaire	dimensies,	dus	je	kan	kijken	naar	10	
clusters	van	items.	Dat	is	het	Abridged	5	Factor	Circumplex,	waarbij	men	zorgvuldig	gezocht	heeft	naar	
alle	mogelijke	tussencombinaties.	Maar	ga	je	daarmee	persoonlijkheid	beter	meten	en	beter	kunnen	
voorspellen?	Neen.	Het	is	wel	interessant	omdat	je	genuanceerder	gaat	meten,	maar	het	leidt	niet	tot	
hogere	predictieve	validiteit.		

	
B. Exploratorische	of	confirmatorische	factoranalyse		

	
Een	andere	methode	die	ook	wordt	gebruikt,	 is	confirmatorische	 factoranalyse:	We	voorspellen	op	
voorhand	welke	persoonlijkheidsstructuur	er	moet	zijn.	Er	is	daar	een	groot	conflict	tussen	aanhangers	
van	 deze	 benadering	 en	 de	 Big	 Five	 persoonlijkheidspsychologen.	 Het	 blijkt	 dat	 je	 de	 BF	 niet	 kan	
reproduceren	 met	 confirmatorische	 factoranalyse,	 en	 dus	 de	 aanhangers	 van	 deze	 factoranalyse	
zeggen	dat	de	BF	geen	goed	model	 is.	Vanuit	de	BF	verdedigden	ze	zich	door	te	zeggen	dat	er	een	
probleem	is	met	de	confirmatorische	factoranalyse.	Die	zou	te	veel	assumpties	maken.	
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Wat	we	wel	kunnen	doen	met	de	BF,	is	een	prosrustesrotatie/doelrotatie.	Je	kan	de	structuur	die	je	
hier	vindt	in	de	EU	gaan	roteren	naar	de	structuur	die	je	vindt	in	de	VS,	en	men	ziet	dat	die	structuur	
vrij	stabiel	is	over	steekproeven.	We	hebben	dus	weldegelijke	evidentie	dat	de	structuur	van	de	BF	te	
repliceren	valt,	maar	dan	met	een	exploratiorische	FA	en	niet	met	een	CFA.		

De	discussie	is	nog	niet	afgerond.	

	
C. Topologische	weergave		

	
Je	kan	ook	werken	met	een	topologische	weergave	of	een	multidimensionele	schalering.	Die	behandelt	
je	 correlaties	als	psychologische	similariteiten,	of	als	 je	het	 transformeert,	als	dissimilariteiten.	Een	
MDS	gaat	dissimilariteiten	afbeelden	als	afstanden	in	de	ruimte,	op	die	manier	dat	de	afstanden	de	
dissimilariteiten	zo	goed	mogelijk	weergeven.	Bijvoorbeeld:	Stel	dat	je	voor	elk	paar	Belgische	steden	
de	afstanden	noteert,	en	je	voert	dat	in	in	een	DMS,	dan	krijg	je	de	kaart	van	België.	Dat	kan	je	dus	ook	
doen	voor	correlaties	tussen	schalen.	Men	heeft	dat	gedaan	voor	persoonlijkheid,	en	dan	krijg	je	zo’n	
tweedimensionale	afbeelding	(maar	bij	persoonlijkheid	is	dat	niet	goed	gelukt,	geen	goede	afbeelding	
bij	intelligentie	is	dat	beter	gelukt).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

D. Afbeelden	van	persoonlijkheid	via	testtheorie		
	

- Meestal	via	klassieke	testtheorie	
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- IRT:	IRT	wordt	vooral	gebruikt	bij	prestatiematen,	maar	we	zien	vandaag	de	dag	meer	en	meer	
het	gebruik	van	IRT	ook	voor	persoonlijkheidsmaten	(bv.	IRT	toegepast	op	depressieschalen	
waarbij	je	kan	gaan	kijken	welke	items	indicatoren	zijn	voor	milde	vormen	van	depressie	en	
voor	ernstige	vormen	van	depressie).		

	
E. Afbeelden	van	ontwikkeling	via	IRT	(vb.	ZALC),	maar	geen	stadia		

	
Men	heeft	de	 scores	van	de	ZALC	proberen	modelleren	met	een	 IRT-model	en	men	krijgt	dan	een	
resultaat	zoals	hieronder.	Je	ziet	stadium	3	t.e.m.	7	(de	laagste	stadia	komen	bij	volwassen	niet	voor).	
Je	ziet	telkens	waar	men	zich	bevindt	op	de	onderliggende	dimensie	(van	lage	ego-ontwikkeling	tot	
hoge	ego-ontwikkeling).	Verticaal	zie	je	dan	de	kans	dat	men	een	bepaald	antwoord	gaat	geven.	Als	je	
bv.	 laag	 zit	 in	 ego-ontwikkeling,	 is	 de	 kans	 groot	 dat	 je	 antwoorden	 gaat	 geven	 die	 in	 categorie	 3	
worden	geplaatst.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Er	 is	hier	wel	een	probleem.	De	theorie	veronderstelt	sprongen	 in	 termen	van	de	 persoonlijkheid,	
kwalitatieve	 verschillen,	 stadia.	 Dit	 model	 geeft	 die	 kwalitatieve	 verschillen	 weer	 op	 gewoon	 één	
onderliggende	 dimensie,	 een	 graduele	 toename	 van	 ego-ontwikkeling.	 Dit	 is	 niet	 echt	 een	
representatie	van	een	stadiumtheorie.	Wat	we	hier	wel	uithalen,	is	een	ontwikkelingspsychologische	
evolutie	aan	de	hand	van	een	onderliggende	dimensie.	 
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DEEL	VIII:	INTELLIGENTIE	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 179	

Het	 vaststellen	 en	 analyseren	 van	 de	 intelligentie,	 cognitie,	 geschiktheid	 en	
prestatie	van	de	cliënt		
	
Persoonlijkheid	is	typical	performance:	Hoe	gedraagt	iemand	zich	gemiddeld	genomen?	Intelligentie	
gaat	over	maximum	performance:	Hoe	goed	kan	iemand	iets?	Er	is	een	objectieve	maatstaf.	Dat	heb	
je	niet	bij	persoonlijkheid.	

	
1. Begrippen	

	
- Intelligentie:	Intelligentie	is	het	meest	gebruikte	begrip.	We	hebben	er	geen	sluitende	definitie	

van,	we	hebben	gewoon	verschillende	omschrijvingen.	Er	is	namelijk	discussie	over	het	feit	of	
we	intelligentie	kunnen	omschrijven	als	één	algemeen	cognitief	mentaal	vermogen	(g-factor	
theorie),	 of	 als	 een	 geheel/verzameling	 van	 meer	 specifieke,	 verschillende	 cognitieve	
vermogens.	 Intelligentie	 kan	 dus	 in	 de	 literatuur	 beide	 betekenen.	 Er	 zijn	 nog	 een	 aantal	
omschrijvingen	waar	wel	grote	consensus	over	bestaat: 

o Algemeen	dieperliggend	 vermogen	 tot	 inzicht	 in	 en	 begrip	 van	 het	 dagelijks	 leven,	
helpt	beslissen	wat	gedaan	moet	worden	 

o Omvat	redeneervermogen,	plannen,	probleem	oplossen,	abstract	denken,	begrijpen	
van	complexe	ideeën,	snelheid	van	leren,	leren	van	ervaringen	(ook	uit	het	hoofd	leren	
en	 specifieke	 schoolse	 vaardigheden).	 Het	 omvat	 dus	 heel	 uiteenlopende	
vaardigheden	die	we	onder	één	noemer	plaatsen. 

o Intelligentie	 heeft	 niets	 te	maken	met	 creativiteit	 (hier	 bestaat	wel	 discussie	 over),	
karakter	of	persoonlijkheid 
 

- Cognitie:	Cognitie	 is	 in	principe	geen	 individueleverschillenbegrip.	Cognitie	wordt	heel	vaak	
bestudeerd	vanuit	een	experimentele	benadering,	waarbij	men	het	cognitief	functionering	van	
de	 mens	 wil	 begrijpen.	 Men	 wil	 aan	 de	 hand	 van	 experimenteel	 onderzoek	 de	
informatieverwerkingsprocessen	 leren	kennen.	Men	gaat	niet	kijken	naar	verschillen	tussen	
mensen,	maar	 naar	 verschillen	 tussen	 condities.	 Onder	 Cognitie	 vallen	 grosso	modo	 twee	
zaken.	 

o Het	omvat	 ten	eerste	het	kennisbestand	dat	 iemand	heeft	ontwikkeld	en	waarmee	
men	dagelijks	functioneert	(bv.	taalstructuren).	 

o Ten	tweede	heb	je	de	processen	zelf	van	informatieverwerking,	zoals	het	ophalen	van	
informatie	uit	je	kennisbestand,	het	integreren	van	die	informatie,	etc.	 

Dat	eerst	deel,	dat	kennisbestand,	is	iets	dat	we	direct	meten	met	intelligentietesten,	bv.	met	
een	woordenschattest.	Niet	heel	veel	testen	zullen	ook	dat	tweede	meten,	de	processen	van	
informatieverwerking,	maar	we	zullen	wel	enkele	voorbeelden	zien	van	waar	er	wel	is	gezocht	
naar	 relaties	 tussen	 informatieverwerkingsprocessen	 (nl.	 de	 interindividuele	 verschillen	
daarin)	en	scores	op	een	intelligentietest. 
 

- Geschiktheid:	 Dit	 wordt	 heel	 vaak	 gebruikt	 in	 de	 praktijk,	 zelfs	 nog	meer	 dan	 intelligentie	
omdat	aan	intelligentie	allerlei	connotaties	vasthangen	waar	men	zich	niet	wil	mee	associëren.	
Zo	gaan	uitgevers	hun	testen	een	‘abilitytest’	noemen	i.p.v.	een	intelligentietest,	alhoewel	dit	
nogal	 overlapt.	 Empirisch	 gezien	 is	 het	 moeilijk	 om	 geschiktheid	 te	 onderscheiden	 van	
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klassieke	 intelligentie.	Maar	 conceptueel/theoretisch	gezien	 is	 geschiktheid	wel	 iets	 anders	
dan	intelligentie.	Geschiktheid	Is	het	vermogen	om	op	een	bepaald	domein	te	presteren	na	
doelgerichte	 training.	Het	 is	de	mogelijkheid	om	 in	de	 toekomst	bepaalde	 leerprestateis	of	
ontwikkelen	 te	kunnen	doormaken.	Het	 ingangsexamen	van	geneeskunde	 is	een	voorbeeld	
van	 een	 geschiktheidstes:	We	 gaan	 na	 in	 welke	mate	 iemand	 geschikt	 is	 om	 de	 opleiding	
geneeskunde	af	te	werken.	 
 

- Prestatie:	 Heeft	 te	 maken	 met	 wat	 verworven	 is	 na	 het	 volgen	 van	 een	 curriculum.	 Een	
prestatietest	wordt	heel	duidelijk	gedefinieerd	door	een	bepaald	te	kennen	domein,	bv.	een	
examen	 (Hoeveel	 heeft	 iemand	 geleerd	 van	 het	 vak	 PSD1?).	 Dat	 is	 verschillend	 van	
intelligentie,	want	met	intelligentie	gaan	we	niet	zozeer	specifieke	schoolse	kennis	meten. 

Intelligentie,	geschiktheid	en	prestatie	‘maximum	performance’	constructen.	 

	
2. Impliciete	theorievorming		

	
Wat	zijn	de	ideeën	die	leken	hebben	over	intelligentie?	Wat	is	het	prototypisch	concept?		

	
A. Studies	

	
Er	 zijn	 heel	 wat	 studies	 in	 de	 literatuur	 die	 daar	 vanuit	 verschillende	 invalshoeken	 naar	 gekeken	
hebben:		

- Nevo	(1993):	Hij	heeft	aan	studenten	gevraagd	wat	de	regels	zijn	om	te	beslissen	of	iets	correct	
is	of	niet.	Dat	is	essentieel	in	een	maximum	performance	test:	Je	moet	kunnen	bepalen	wat	
het	correcte	antwoord	is.	Als	het	gaat	om	emotionele	intelligentie	is	er	daar	een	probleem:	
Het	is	moeilijk	om	te	beslissen	wat	de	correcte	beslissing	is	in	een	emotionele	situatie.	Als	je	
niet	op	een	heel	duidelijke	manier	kan	aangeven	waarom	een	bepaalde	keuze	correct	is,	dan	
kom	je	in	de	problemen	met	het	construct	zelf,	want	je	moet	kunnen	identificeren	wat	correct	
is.	Antwoorden	van	de	respondenten:	

o Correspondentie	met	algemeen	aanvaarde	kennis	
o Staat	in	de	boeken	
o Ik	 weet	 het	 antwoord	 gewoon	 (intuïtie,	 maar	 dit	 is	 niet	 valide	 voor	 een	

intelligentietest)	
o Je	kunt	erachter	komen	door	goed	te	kijken	of	luisteren	
o Logische	procedure	of	wiskundige	regel		

Deze	 criteria	 (behalve	 de	 derde)	 sluiten	mooi	 aan	 bij	 twee	 grote	 takken	 van	 intelligentie:	
Gekristalliseerde	 intelligentie	 (Wat/hoeveel	 heb	 je	 geleerd)	 en	 vloeiende	 intelligentie	
(Abstract	 redeneren:	omvat	 inductief	 redeneren	en	deductief	 redeneren).	 Leken	gebruiken	
dus	net	als	wetenschappers	conventionele	en	wetenschappelijke	criteria.		
	

- Sternberg	et	al.	(1981):	Hij	heeft	gevraagd	aan	leken	en	aan	experts	om	de	ideaal	intelligente	
persoon	 te	beschrijven.	Hij	 stelde	vast	dat	 leken	en	experts	duidelijk	overlapten,	maar	niet	
helemaal	identiek	waren:	

o Leken:	practical	problem	solving	ability,	verbal	ability,	social	compentence		
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o Experts:	verbal	intelligence,	problem	solving	ability,	en	practical	intelligence		
Leken	 leggen	 veel	 meer	 de	 nadruk	 op	 sociale	 competenties	 terwijl	 dit	 bij	 experts	 niet	
voorkomt.	 Experts	 hebben	meer	 aandacht	 voor	 het	 theoretische	 aspect	 (in	 dit	 onderzoek	
althans).		

- Sternberg	(1995):	Hij	heeft	nog	een	ander	onderzoek	gedaan	waarbij	hij	eerst	gevraagd	heeft	
aan	mensen	om	termen	te	genereren	voor	intelligentie,	creativiteit	en	wijsheid,	en	dan	heeft	
hij	gevraagd	om	die	termen	te	beoordelen	op	prototypicaliteit	voor	elk	van	die	drie.	Hij	heeft	
dan	 uiteindelijk	 een	 subset	 van	 termen	 geïdentificeerd.	 Daarop	 heeft	 hij	 dan	 een	
multidimensionele	schaling	gedaan	(cf.	eerder).	Hij	zag	drie	grote	dimensies	(zie	dia’s):	 

o De	oppositie	tussen	practical	problem	solving	ability	versus	verbale	vaardigheid 
o De	oppositie	tussen	intellectuele	balans	en	integratie	versus	doelgericht	handelen	
o De	oppositie	tussen	contextuele	intelligentie	versus	‘fluid	thougth’	 

Wat	we	 zien,	 is	 dat	 intelligentie	 een	breed	begrip	 is,	 daar	 vallen	heel	 verschillende	dingen	
onder.	Wat	hij	verder	ook	vond,	is	dat	er	een	redelijke	overeenkomst	is	tussen	intelligentie	en	
wijsheid	(wijsheid	is	wel	nog	iets	breder	dan	intelligentie),	maar	weinig	overeenkomst	tussen	
intelligentie	 en	 creativiteit.	 Het	 grote	 verschil	 tussen	 intelligentie	 en	 creativiteit,	 is	 dat	we	
intelligentie	 heel	 gemakkelijk	 kunnen	 gebruiken	 in	 verschillende	 contexten,	 creativiteit	
daarentegen	is	heel	sterk	domeinspecifiek.	Mensen	zijn	meestal	vooral	creatief	in	één	domein,	
bijvoorbeeld	een	schrijver,	een	kok,	etc.	Maar	 je	kan	wel	degelijk	creatief	zijn	op	meerdere	
domeinen	(2	à	3),	maar	het	is	niet	dat	je	in	alles	creatief	kan	zijn.	Creativiteit	bevat	ook	heel	
specifieke	kennis	van	het	inhoudelijk	vakgebied	(je	kent	heel	veel	van	dat	specifiek	domein),	
zelfsturende	denkstijl,	 tolerantie	voor	onzekerheid	en	hoge	motivatie.	Dat	zijn	aspecten	die	
verschillend	zijn	van	intelligentie.		

Pas	op:	Dit	 is	onderzoek	naar	de	gepercipieerde	 facetten	van	 intelligentie,	niet	naar	 intelligentie	op	
zich.	Dit	is	dus	niet	noodzakelijk	wat	we	vinden	in	de	realiteit.		

	
B. Cultuurspecificiteit	

	
Een	kritiek	die	vaak	gegeven	wordt,	is	dat	wat	we	meten	met	klassieke	intelligentietesten	eigenlijk	is	
wat	 verwacht	 wordt	 in	 blanke,	 middenklasse	 gezinnen.	Wat	 wij	 meten	 heeft	 dus	 geen	 algemene	
validiteit	en	is	zeer	cultuurspecifiek.		

We	hebben	nogal	wat	onderzoek	dat	gegeken	heeft	naar	de	betekenis	van	het	begrip	‘intelligentie’	in	
andere	culturen:	

- Onderzoek	van	Berry	en	Bennett	(1992)	bij	de	Cree	(De	Cree	is	een	etnische	groep	in	Canada).	
De	 Cree	 hebben	 hun	 eigen	 alfabet.	Men	 vroeg	 aan	 sommige	 van	 deze	mensen	 om	enkele	
kenmerken	 van	 een	 intelligent	 persoon	 op	 te	 noemen,	 en	 zo	 heeft	 men	 20	 kenmerken	
geïdentificeerd.	 Ze	 hebben	 dat	 dan	 op	 kaartjes	 geschreven	 in	 Cree-script,	 en	 aan	 andere	
mensen	gevraagd	om	die	kaartjes	te	sorteren	in	termen	van	gelijkheid.	Men	heeft	daar	dan	
een	MDS	gedaan	(twee	punten	die	dicht	bij	elkaar	liggen,	zijn	dikwijls	samen	op	het	stapeltje	
gelegd	geweest,	en	omgekeerd).	
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Men	vond	dat	twee	dimensies	die	gegevens	goed	konden	samenvatten:	
o Wijs/denkt	 hard/schenkt	 aandacht/heeft	 richtingsgevoel/toont	 respect	 VS	

dom/gek/backward	 thinking	 (dit	 is	 wat	 wij	 typisch	 verstaan	 in	 onze	 cultuur	 onder	
intelligentie) 

o Volhardend/stevig/moedig	VS	begrijpt	nieuwe	dingen/is	religieus	-Geïnterpreteerd	in	
functie	van	sociale	organisatie	(dit	geeft	een	bepaalde	‘openheidsfactor’	weer) 

Het	 is	 interessant	 om	 te	 zien	 dat	 zij	 een	 sociale	 component	 meenemen	 in	 het	
intelligentieconcept.	Dat	doen	wij	nog	maar	recent,	vroeger	deden	wij	dat	niet.	We	zien	dit	
sociaal	component	ook	in	andere	culturen,	bijvoorbeeld	in	de	volgende	studie.	

	
- Onderzoek	 bij	 de	 Chewa	 in	 Zambia:	 Naast	 de	 typische	 zaken	 van	 intelligentie,	 zien	 zij	 ook	

sociale	 verantwoordelijkheid,	 samenwerking	 en	 gehoorzaamheid	 als	 onderdelen	 van	
intelligentie. 
 

- Yang	en	Sternberg	bij	Taiwanezen	(1997):	Zij	vonden	5	factoren	van	het	intelligentiebegrip: 
o Algemene	cognitieve	factor	(Dat	is	wat	wij	vooral	verstaan	onder	intelligentie) 
o Interpersoonlijke	intelligentie	(Dat	is	voor	ons	deel	van	emotionele	intelligentie)	
o Intrapersoonlijke	intelligentie	(Dat	is	voor	ons	deel	van	emotionele	intelligentie)	
o Intellectuele	zelfbewustheid	(Typisch	voor	Oosterse	cultuur)	
o Intellectuele	bescheidenheid	(Typisch	voor	Oosterse	cultuur)	

Het	 grote	 verschil	 tussen	 het	 Westerse	 academische	 intelligentiebegrip	 en	 niet-Westerse	
benaderingen	van	intelligentie	hebben	te	maken	met	het	sociale	aspect	(vb.	bescheidenheid	is	in	vele	
Aziatische	 landen	 een	 belangrijke	 factor	 van	 intelligentie).	 Het	 intelligentieconstruct	 is	 dus	 een	
Westerse	constructie.	Maar,	als	 je	Westerse	 leken	ondervraagt,	gaan	zij	ook	die	sociale	component	
erbij	 vernoemen.	Het	 is	wel	 zo	 dat	 in	 onze	Westerse	academische	 benadering	 van	 intelligentie	 de	
sociale	component	veel	minder	verwerkt	zit,	en	tot	15	jaar	geleden	er	helemaal	niet	in	zat.	Dat	komt	
omdat	het	een	moeilijk	begrip	is	om	te	meten.	Zoals	gezien,	is	het	op	dit	vlak	moeilijk	om	het	correcte	
antwoord	te	identificeren.		
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C. Zelfinschatting	van	intelligentie	 
	
Er	 bestaat	 ook	 onderzoek	 over	 zelfinschatting	 op	 vlak	 van	 intelligentie.	 Dat	 is	 interessant	 om	 te	
begrijpen	waarom	intelligentietesten	zo	omstreden	zijn.		

- Bij	de	meerderheid	van	de	mensen	zien	we	een	tendens	tot	overschatting.	Mensen	zullen	nooit	
zeggen	‘Die	test	schat	mijn	intelligentie	te	hoog	in’.	Als	je	reactie	krijgt,	zullen	ze	altijd	zeggen	
dat	de	test	hun	intelligentie	onderschat.		

- Mannen	schatten	 zichzelf	hoger	 in	dan	vrouwen	 (vooral	op	wiskunde	en	 ruimtelijke	 taken)	
maar	beiden	overschatten	ze	wel	hoe	intelligent	ze	zijn.		

- Mensen	denken	dat	ze	hoger	scoren	dan	hun	ouders	en	beetje	lager	dan	hun	eigen	kinderen.	
(Cf.	het	Flynn-effect:	Intelligentie	is	er	de	laatste	100	jaar	op	vooruit	gegaan	in	de	populatie.	
Maar	het	is	niet	duidelijk	of	dit	de	reden	is	waarom	mensen	een	dergelijke	inschatting	maken.)		

Er	is	bijna	geen	onderzoek	naar	alledaagse	opvattingen	over	geschiktheden	en	prestatie,	maar:		

- We	worden	allemaal	geconfronteerd	met	prestatie,	zoals	door	examens	en	proefwerken.	Op	
basis	daarvan	kan	je	al	zien	wat	een	prestatietest	betekent,	namelijk	er	is	een	kennisdomein	
waarin	 je	 je	moet	verdiepen,	om	daarna	 te	bewijzen	dat	 je	het	onder	de	knie	hebt	op	een	
examen.	

- Men	weet	echter	dat	allerlei	tussentijdse	testjes	in	het	lager/middelbaar	weinig	betrouwbaar	
en	 valide	 zijn.	Maar	er	 is	 een	paradox:	Als	men	op	het	einde	 van	het	middelbaar	naar	het	
schooladvies	gaat	kijken,	ziet	men	dat	dat	wel	heel	sterk	samenhangt	met	de	score	op	een	
intelligentietest	 (in	87	procent	hetzelfde).	Op	het	einde	van	het	middelbaar	kunnen	ze	wel	
valide	 en	 betrouwbaar	 je	 intelligentie	 inschatten.	 Dit	 komt	 technisch	 gezien	 doordat	 er	
gecontroleerd	 wordt	 op	 toevalsfouten	 doordat	 er	 heel	 veel	 dergelijke	 kleine	 toetsen	
afgenomen	 worden	 (Cf.	 betrouwbaarheid:	 Hoe	 meer	 items	 je	 opneemt	 in	 je	 test,	 hoe	
betrouwbaarder).	Al	de	toevalsfouten	gaan	dus	uitmiddelen.	Daarbij,	dat	schooladvies	omvat	
niet	alleen	de	cogntieve	vaardigheden,	maar	ook	de	motivatie	van	de	leerling.	Dat	zorgt	ervoor	
dat	dat	schooladvies	een	goede	voorspellende	waarde	heeft	naar	verder	schoolsucces.		

- Formatieve	 functie:	 Je	 zou	 je	 kunnen	 afvragen:	 Als	 al	 die	 testjes	 zo	 kwalitatief	 slecht	 zijn,	
waarom	wordt	 dat	 dan	nog	 afgenomen?	Vanuit	 een	 assessmentpunt	 is	 dat	 inderdaad	niet	
interessant.	 Je	 zou	 vanuit	 assessmentpunt	 beter	 1	 groot	 examen	 ontwikkelen	 die	
gecontroleerd	is	op	betrouwbaarheid	en	validiteit	(Bv.	 in	het	hoger	onderwijs).	Maar	vanuit	
onderwijsstandpunt	is	dit	wel	slim,	want	in	deze	context	hebben	ze	een	formatieve	functie.	
Het	laat	toe	om	de	leerling	een	klein	beetje	feedback	te	geven	over	hoe	goed	hij/zij	bezig	is.	
Daarbij,	als	een	 leerling	één	keer	 slecht	presteert,	dan	kent	de	 leerkracht	die	 leerling	goed	
genoeg	om	dit	in	de	juiste	context	te	plaatsen.			

- In	sommige	landen	heb	je	centrale	examens.	Bijvoorbeeld	in	Nederland	krijgen	kinderen	op	
het	 einde	 van	 de	 lagere	 school	 een	 test	 dat	 voor	 de	 hele	 regio	 hetzelfde	 is.	 Dat	 wordt	
ontwikkeld	door	het	Centraal	Instituut	voor	Toetsontwikkeling	(Cito).	Die	hebben	het	voordeel	
dat	die	betrouwbaar	en	valide	zijn,	en	dat	die	ook	toelaten	om	jezelf	te	vergelijken	met	andere	
kinderen	in	een	gebied.	In	Vlaanderen	kan	dit	bijna	niet.	Elke	school/leerkracht	hanteert	zijn	
eigen	criteria	om	punten	te	geven.	Zo	kan	60%	in	de	ene	school	niet	zo	slecht	zijn,	terwijl	dat	
in	de	andere	school	zeer	slecht	is.	Dit	centraal	systeem	van	examineren	heeft	zijn	voordelen	
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en	nadelen.	Wanneer	je	zo’n	algemeen	examen	hebt,	zal	de	school	zich	sterk	richten	op	dat	
examen	en	bijvoorbeeld	minder	op	actualiteit,	want	dat	komt	niet	op	het	examen.		

	
3. Expliciete	theorievorming		

	
A. Intelligentie	

	
Wat	vinden	we	nu	in	het	wetenschappelijk	onderzoek	aan	intelligentiemodellen?	
	

a) Psychometrische	intelligentieopvattingen	
	

• Spearmans’	G	(1923)		

	
Een	van	de	oudste	modellen	van	intelligentie,	is	dat	van	Spearman.	Hij	droeg	niet	alleen	bij	aan	het	
concept	 intelligentie,	maar	werkte	ook	uit	hoe	het	kan	onderzocht	worden:	via	Factor-analyse.	We	
hebben	hier	te	maken	met	een	individueel	verschillenconstruct.	Hoe	gaan	we	dan	kennis	opbouwen?	
Door	te	kijken	hoe	prestaties	op	cognitieve	taken	samenhangen.	We	gaan	kijken	naar	de	correlaties.		

Spearman	ging	ervan	uit	dat	er	één	algemeen,	onderliggend	vermogen	(G)	aan	intelligentie	ligt	en	de	
cognitieve	taken	worden	bepaald	door	dit	onderliggend	vermogen.	Voor	elke	cognitieve	taak	heb	je	
dan	ook	nog	een	specifieke	vaardigheid	(S).	Vandaar	dat	men	het	ook	de	tweefactorentheorie	of	de	G-
theorie	noemt.	De	G-factor	is	hetgeen	dat	gedeeld	wordt	over	subtesten	heen.		

Volgens	dit	model	zullen	alle	intelligentiesubtesten	positief	zullen	correleren,	dankzij	dat	onderliggend	
vermogen	(G).	Dat	noemt	men	‘the	positive	manifold’.	Dit	wilt	dus	zeggen	dat	we	een	correlatiematrix	
moeten	 vinden	waar	 alle	 subtesten	 positief	met	 elkaar	 correleren.	 Bijvoorbeeld	 woordenschat	 en	
ruimtelijk	inzicht	zijn	systematisch	positief	gecorreleerd.	Dit	is	een	van	de	belangrijkste	ontdekkingen	
in	de	psychologie	en	we	observeren	dit	altijd.	Als	je	hier	een	factoranalyse	op	doet	krijg	je	steeds	één	
dominante	factor:	G-factor.	

Spearman	 sprak	ook	van	 ‘Indifference	of	 indicator’.	Het	maakt	niet	uit	hoe	 je	 intelligentie	meet	of	
welke	subtesten	je	in	je	testbaterij	steekt,	want	we	gaan	een	zicht	krijgen	op	de	G	factor	door	te	kijken	
wat	de	subtesten	delen	met	elkaar.	Hoe	 je	de	 intelligentiebatterij	opmaakt	maakt	dan	niet	 zo	veel	
meer	 uit.	 Het	 maakt	 dus	 niet	 zoveel	 uit	 welke	 subtests	 je	 gebruikt	 aangezien	 we	 maar	 één	
onderliggende	factor	hebben.		

Wat	is	dat	dan,	algemeen	mentaal	vermogen?	Wat	is	die	G-factor?	Er	zijn	drie	onderliggende	principes	
aan	de	G-factor	volgens	Spearman:		

1. Apprehension	of	experience: Je	ervaringen	begrijpen	en	leren	uit	deze	ervaringen.		
2. Eduction	of	relations: Inductief	redeneren.	
3. Eduction	of	correlates: Deductief	redeneren.		

Volgens	 Spearman	 is	 intelligentie	 niet	 één	 proces	 maar	 een	 algemeen	 vermogen	 die	 bestaat	 uit	
verschillende	aspecten.		
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Raven	Progressive	Matrices	is	een	van	de	instrumenten	die	ontwikkeld	is	om	die	algemene	factor	te	
meten.	Raven	operationaliseerde	de	theorie	van	Spearman	via	een	inductieve	redeneertaak.	Dit	is	een	
soort	matrixredeneertest	en	is	een	goeie	maat	voor	intelligentie.		

	
• Thurstones	‘Primary	Mental	Abilities’	(1941) 

	
Thurstone	zette	zich	af	tegen	de	theorie	van	Spearman,	hij	was	het	volstrekt	oneens	met	Spearman.	
Hij	 zei	 dat	 er	 niet	 één	 algemene	 factor	 is	 maar	 vele,	 onderling	 onafhankelijke	 factoren.	 Hij	
onderscheidde	er	7	en	noemde	deze	de	‘Primary	Mental	Abilities’.	

1. Verbaal	inzicht	(verbal	comprehension)	
2. Woordvlotheid	(word	fluency)	
3. Rekenkundig	inzicht	(number	facility)	
4. Visueel-ruimtelijk	inzicht	(spatial	visualization)	
5. Associatief	geheugen	(associative	memory)	
6. Waarnemingssnelheid	(perceptual	speed)		
7. Logisch	redeneren	(reasoning)		

Thurstone	verklaarde	vanuit	zijn	de	theorie	de	bevindingen	van	Spearman	door	factor	onzuivere	tests.	
Het	 idee	dat	 subtesten	verschillende	Primary	Mental	Abilities	 terzelfder	 tijd	aanspreken	en	dat	die	
daarom	allemaal	zo	positief	correleren.	Met	één	subtest	was	Spearman	meerdere	vaardigheden	aan	
het	meten	volgens	Thurstone. Thurstone	wou	dan	factor	zuivere	tests	maken,	dus	testen	maken	die	
bv.	zuiver	verbaal	inzicht	zouden	meten	en	de	andere	Primary	Mental	Abilities	niet	zouden	aanspreken.		

Hij	heeft	die	gemaakt	en	wat	bleek:	Hij	paste	deze	eerst	toe	op	universiteitsstudenten	en	deze	bleken	
nog	 te	 kloppen	 ook.	 Wat	 echter	 tegenviel	 was	 wanneer	 hij	 deze	 afnam	 van	 een	 normale	
representatieve	groep	uit	de	populatie.	Deze	subtesten	begonnen	plots	wél	meer	te	correleren	en	je	
vond	dus	wel	één	algemene	 factor.	 Je	vond	wel	nog	steeds	zeven	clusters,	maar	deze	waren	 in	de	
algemene	populatie	niet	meer	0	gecorreleerd.	Er	zijn	twee	verklaringen	voor	deze	bevindingen:	

- Algemene	verklaring: Je	werkt	met	homogene	steekproeven	(de	studenten).	Als	je	studeert	
aan	de	universiteit	heb	je	al	een	behoorlijke	intelligentie	anders	geraak	je	zo	ver	niet.	Wanneer	
je	werkt	met	een	homogene	steekproef	voor	de	variabele	die	je	wilt	meten	dan	drukt	dat	het	
verband.	Bij	een	heterogene	groep	(uit	de	populatie)	komen	die	correlaties	wel	tevoorschijn.	

- Eigen	aan	het	intelligentiedomein: Wanneer	we	een	grote	steekproef	opdelen	in	verschillende	
subgroepen	(Een	groep	die	hoog	scoort,	een	middelmatig	hoge	groep,	middelmatig	lage	groep	
en	een	laag	scorende	groep),	dan	hebben	we	4	groepen	die	ongeveer	even	homogeen	zijn.	We	
stellen	 vast	 dat	 het	 1-factor	 model	 het	 best	 past	 bij	 mensen	 die	 laag	 scoren	 op	
intelligentietesten	en	het	minste	goed	past	bij	mensen	die	hoog	scoren.	Dus	afhankelijk	van	
het	 intelligentieniveau	 hangt	 intelligentie	 minder	 of	 meer	 samen.	 Stimuleren	 van	 de	 ene	
cognitieve	 vaardigheid	 gaat	meestal	 samen	met	 het	 stimuleren	 van	 een	 andere	 cognitieve	
vaardigheid	 (Bijvoorbeeld	 leren	 tekenen	 helpt	 ook	 de	 verbale	 vaardigheden).	 Naarmate	 je	
ouder	wordt	gaan	de	factoren	meer	specifieker	ontwikkelen	en	hangen	ze	minder	samen.		

De	bovenstaande	twee	modellen	(Spearman	en	Thurstone)	blijven	vandaag	de	dag	nog	steeds	allebei	
relevant!		
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• Guilfords	‘Structure	of	Intellect’(1967)	

	
We	gaan	van	1,	naar	7,	naar	plots	120	(5	x	4	x	6)	verschillende	soorten	van	 intelligentie!	Dat	 is	het	
model	van	Guilford.	Hij	heeft	een	logische	analyse	gemaakt	van	het	type	intelligentietaken	die	je	je	zou	
kunnen	 voorstellen.	 	 Hij	 heeft	 drie	 facetten	 geïdentificeerd	 waarlangs	 intelligentietesten	 kunnen	
variëren:		

- Operaties:	Wat	doet	de	respondent?	Wat	doe	je	wanneer	je	een	intelligentietest	oplost?	En	
dan	zijn	er	verschillende	mogelijkheden:	

o Cognitie:	Begrijpen	wat	eraan	de	hand	is	
o Geheugen:	Informatie	uit	het	geheugen	oproepen	
o Divergente	productie:	Verschillende	mogelijke	oplossingen	bedenken	
o Convergentie	productie:	De	correcte	oplossing	identificeren	
o Evaluatie:	Bijvoorbeeld	je	krijgt	de	beschrijving	van	een	persoon	die	geconfronteerd	

werd	met	een	probleem	in	zijn	leven	en	daarmee	op	een	bepaalde	manier	omgegaan	
is.	De	vraag	is	dan	of	die	persoon	daar	op	een	correcte	manier	mee	omgegaan	is.	Je	
gaat	dus	een	bepaalde	oplossing	gaan	evalueren	op	correctheid,	op	aangepastheid,	
etc.	

- Inhoud:	Aard	van	materiaal	of	 informatie	waarop	de	operaties	worden	uitgevoerd.	Op	welk	
materiaal	gebeurt	dat?	

o Figuratief:	Bijvoorbeeld	bij	de	Raven	Progressive	Matrices	krijg	je	gewoon	figuratieve	
informatie	te	zien	die	op	zichzelf	geen	betekenis	heeft.	

o Symbolisch:	 Tekens	 die	 wel	 betekenis	 hebben,	 bv.	 de	 tekentjes	 voor	 mannen	 en	
vrouwen.	

o Semantisch:	 Woorden	 die	 een	 standaard	 betekenis	 hebben	 en	 die	 we	 dagelijks	
gebruiken	om	te	communiceren.	

o Gedrag:	 Dat	 gaat	 om	 wat	 mensen	 doen	 (Men	 moet	 bijvoorbeeld	 plaatjes	 in	 een	
logische	volgrode	leggen	om	aan	te	tonen	dat	men	de	sequens	van	dat	gedrag	inziet).	

- Producten:	De	vorm	waarin	de	informatie	wordt	verwerkt	door	de	respondent: 
o Eenheden:	Je	hebt	bijvoorbeeld	één	cirkel	en	daar	moet	je	dan	iets	mee	doen 
o Klassen:	Het	kan	gaan	om	een	klasse	van	eenheden.	Het	kan	bijvoorbeeld	dat	je	een	

klasse	van	cirkels	hebt	en	dat	je	dan	daar	iets	mee	moet	doen. 
o 	Relaties:	Je	kan	bijvoorbeeld	denken	aan	de	noten	in	een	melodie,	die	staan	in	relatie	

met	elkaar	tot	de	melodie. 
o Systemen:	Je	kan	bijvoorbeeld	denken	aan	een	flow	chart	van	een	organisatie:	Hoe	de	

componenten	van	een	organisatie	gaan	interageren,	samenwerken	of	eventueel	gaan	
tegenwerken. 

o Transformaties:	Bijvoorbeeld	een	dictee	corrigeren	op	fouten,	je	gaat	een	fout	dictee	
transformeren	in	de	correcte	manier. 

o Implicaties:	Bijvoorbeeld	je	ziet	de	bliksem,	dan	weet	je	dat	donder	gaat	komen.	 

Je	hebt	dus	verschillende	producten	en	je	kan	deze	dan	samenbrengen	in	één	visuele	weergave	in	een	
balk.	 In	 principe	 kunnen	 deze	 allemaal	 gecombineerd	 worden	 met	 elkaar	 en	 zo	 kom	 je	 tot	 120	
verschillende	vormen	van	intelligentie.		
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Dit	model	speelt	vandaag	de	dag	eigenlijk	geen	rol	meer.	Want	het	blijkt	dat	wanneer	je	dit	probeert	
te	operationaliseren	dat	die	niet	allemaal	statistisch	te	onderscheiden	zijn	van	elkaar.	Je	gaat	geen	120	
factoren	vinden,	je	blijft	altijd	maar	een	beperkt	aantal	factoren	vinden.	Maar	langs	de	andere	kant	
heeft	dit	wel	een	invloed	gehad	omdat	dit	een	enorme	stimulans	heeft	gegeven	aan	het	creëren	van	
nieuwe	intelligentietests.	Mensen	die	in	het	spoor	van	Guilford	zaten	hebben	geprobeerd	om	diverse	
intelligentietesten	te	maken,	dat	is	op	zich	positief.		

Het	heeft	ook	onderzoek	gestimuleerd	naar	divergent	denken:	Creativiteitsonderzoek.	Dit	is	nog	een	
heel	interessant	aspect	van	dit	model! Creativiteit	blijkt	inderdaad	te	maken	hebben	met	out	of	the	
box	 denken:	 Kan	 je	 oplossingen	 vinden	 die	 anderen	 niet	 vinden? Dit	 bevindt	 zich	 bij	 het	 deeltje	
divergente	productie	en	dat	stuk	is	heel	sterk	opgenomen	geweest	in	het	creativiteitsonderzoek.	 	

	
• Vernons	hiërarchisch	model	(1960)	

	
Guilford	 is	 een	 beetje	 een	 uitzondering.	 Je	 zou	 kunnen	 zeggen	 dat	 het	 grote	 debat	 vooral	 tussen	
Spearman	en	Thurstone	was.	 De	conclusie	was	eigenlijk	dat	ze	beide	gelijk	hadden.	Spearman	had	
gelijk	 in	 de	 zin	 dat	 alle	 subtesten	 positief	 gecorreleerd	 zijn,	 dat	 moest	 Thurstone	 ook	 toegeven.	
Thurstone	heeft	gelijk	 in	de	zin	dat	je	wel	degelijk	clusters	van	subtesten	kan	terugvinden	die	meer	
met	elkaar	delen	dan	je	zou	verwachten	als	je	gewoon	een	algemene	intelligentiefactor	hebt	en	een	
heel	specifieke	factor	voor	de	subtesten.		

Dit	heeft	dan	aanleiding	gegeven	 tot	het	hiërarchisch	model:	Het	 idee	dat	 je	boven	één	algemene	
intelligentiefactor	hebt,	maar	dat	dat	dan	uiteenvalt	in	verschillende	subfactoren.	Een	voorbeeld	van	
zo’n	hiërarchisch	model	is	Vernons	hiërarchisch	model.	Hij	veronderstelde:		

- Een	algemene	factor	(Spearmans	G)	+	twee	brede	groepsfactoren:		
o Verbal-educational:	Hangt	heel	sterk	samen	met	de	verbale	intelligentie	
o Spacial-mechanical:	Visueel-ruimtelijke	intelligentie	

Daaronder	kan	je	dan	nog	specifieke	groepsfactoren	identificeren.	
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• ‘Definitieve’	factoranalyse	van	intelligentietests	door	Carroll	

	
Het	model	dat	 tegenwoordig	het	meest	 gebruikt	wordt,	 is	 het	model	 van	Carroll.	We	noemen	het	
vandaag	de	dag	het	CHC-model,	want	Horn	en	Cattell	hebben	gelijkaardige	modellen	doorheen	de	
geschiedenis	 voorgesteld,	maar	 Carroll	 heeft	 het	 het	meest	 gepopulariseerd	 aan	 de	 hand	 van	 een	
meta-analyse.	

Hij	 is	de	literatuur	ingedoken	en	hij	heeft	zoveel	mogelijk	studies	samengebracht	waar	de	structuur	
van	intelligentie	werd	onderzocht.	Hij	is	dan	gaan	kijken	wat	dit	van	algemene	structuur	gaf	als	je	over	
studies	 heen	 ging	 kijken.	 Welke	 structuur	 komt	 eruit?	 Hij	 vond	 heel	 sterke	 evidentie	 voor	 Three	
Stratum	 Theory	 of	 Cogntive	 Abilities.	 Dat	 is	 het	 idee	 dat	 er	 drie	 grote	 niveaus	 zijn	 van	
intelligentiefactoren.		

- Stratum	I:	Op	niveau	een	bevinden	zich	de	specifieke	cognitieve	begaafdheden,	dat	zijn	die	
kleine	intelligentiefactoren	die	je	met	heel	specifieke	subtesten	kan	meten.	

- Stratum	II:	Brede	cognitieve	begaafdheden:		
o Verbaal	vermogen	
o Redeneervermogen	
o Geheugen	en	leren	
o Ruimtelijk	inzicht	
o Auditieve	perceptie	
o Vermogen	kenmerken	van	zaken	en	personen	uit	geheugen	op	te	halen	
o Cognitieve	snelheid	
o Verwerkingssnelheid		

- Stratum	III:	G-factor	
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Waarom	 moeten	 we	 die	 algemene	 intelligentie	 veronderstellen?	 Omdat	 uiteindelijk	 al	 die	 brede	
factoren	onderling	gecorreleerd	zijn. Dat	is	dus	een	ander	verhaal	als	bij	de	Big	Five,	want	daar	heb	je	
vijf	 relatief	 onafhankelijke	 persoonlijkheidsfactoren.	 Bij	 intelligentie	 is	 dat	 niet	 zo,	 je	 kan	 wel	 vijf	
verschillende	factoren	onderscheiden,	maar	hoe	mensen	zich	daarop	onderscheiden	blijkt	samen	te	
hangen.	Wie	beter	is	in	het	ene,	tendeert	ook	beter	te	zijn	in	het	andere.	

Wat	valt	daar	nu	onder?	

- Fluid	 intelligence: Gaat	over	algemeen	redeneervermogen.	Eerder	gewoon	aangeboren,	 los	
van	context	en	leerevaringen.	

- Crystallized	 intelligence: Specifieke	 vaardigheden	 die	 te	 maken	 hebben	 met	
taalvaardigheden.	Dat	zijn	dingen	die	aangeleerd,	gekristalliseerd	zijn.	

- General	 memory	 and	 learning: Gaat	 van	 vrij	 algemeen	 zoals	 bijvoorbeeld	 ‘Hoe	 goed	 kan	
iemand	leren’	tot	vrij	specifieke	associatietaken	waar	je	bv.	gewoon	paren	van	woorden	moet	
gaan	leren.	

- Broad	visual	perception: Taken	waarbij	je	bv.	een	dichtgevouwen	blad	ziet	waar	een	hoekje	
van	gesneden	is,	dan	is	de	vraag	‘Hoe	ziet	het	blad	eruit	als	het	opengevouwen	wordt?’,	of	je	
krijgt	een	prentje	te	zien	waar	iets	ontbreekt,	en	je	moet	zo	snel	mogelijk	zien	wat	er	ontbreekt.		

- Broad	auditory	perception:	Dit	is	een	interessante	brede	vaardigheid,	want	je	ziet	die	eigenlijk	
in	 heel	 veel	 subtesten	 niet	 voorkomen.	 Maar	 het	 blijkt	 er	 wel	 mee	 te	 correleren.	 Een	
toonhoogte	kunnen	identificeren	zou	je	niet	meteen	associëren	met	intelligentie,	maar	toch	
hangt	dat	samen	met	alle	andere	onderdelen	van	die	G-factor.	

- Broad	 retrieval	 ability:	 Informatie	 uit	 je	 LTG	 kunnen	 ophalen.	 Bijvoorbeeld	 ‘Noem	 zoveel	
mogelijk	woorden	die	met	een	L	beginnen’.		

- Broad	cognitive	speediness:	Hoe	snel	doe	je	dingen	maar	met	nog	een	zekere	juistheid. 	
- Processing	speed:	Simpele	reactietijd,	een	pure	snelheidsfactor.	Je	moet	bijvoorbeeld	zo	snel	

mogelijk	op	een	knopje	duwen	bij	een	lichtje.	

Dit	model	wordt	vandaag	de	dag	nog	steeds	het	meest	gebruiikt.	

	
b) Informatieverwerkingsbenadering	

	

Tot	nu	toe	hebben	we	gekeken	naar	een	paar	dominante	vertegenwoordigers	van	de	psychometrische	
benadering.	Die	zijn	vertrokken	subtesten,	van	mensen	hun	reacties	op	die	subtesten,	en	zij	hebben	
gekeken	hoe	die	correleren.		

Maar	je	kan	intelligentie	ook	op	andere	manieren	benaderen,	namelijk	met	een	cognitieve	benadering.	
Je	gaat	kijken	wat	de	processen	zijn	die	mensen	gebruiken	om	intelligentiesubtesten	op	te	lossen.		

Componentieel	model	voor	analoog	redeneren	(Cf.	eerder):	Men	gaat	de	globale	taak	opsplitsen	 in	
meerdere	subtaken,	en	men	gaat	elk	van	die	subtaken	meten:		

1. Encoderen:	Coderen	van	de	attributen,	kijken	naar	de	kenmerken		
2. Inferentie	van	relatie	tussen	A	en	B:	Hoe	verhouden	die	zich	tot	elkaar?		
3. Mapping	(afbeelden)	relatie	A	en	C:	Hoe	staan	die	met	elkaar	in	verband?		
4. Toepassen	van	AB-relatie	op	C-D	
5. Produceren	van	correct	antwoord:	Bevat	subcomponenten:	
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a. Genereren	van	kandidaat	
b. Vergelijken	tussen	alternatieven	
c. Proces	van	verantwoording	indien	ze	niet	matchen		

Door	te	variëren	in	de	aanbieding	gaan	we	zorgen	dat	we	die	subcomponenten	kunnen	identificeren.	
Bijvoorbeeld	je	kan	eerst	de	stimulus	A	als	geven	en	al	de	rest	nog	niet	zodat	de	persoon	tijd	genoeg	
gehad	heeft	om	te	encoderen.	Dan	geef	je	pas	de	rest	van	de	items	en	dan	kijk	je	hoe	snel	die	persoon	
dat	doet.	Dan	kan	je	vergelijken	tussen	de	versie	waarin	de	persoon	het	volledige	item	heeft	gekregen	
en	de	versie	waarbij	de	persoon	A	al	bekeken	heeft	en	nadien	de	rest	van	het	item	heeft	gekregen. Als	
je	dat	gaat	samenvoegen	blijkt	dat	je	redelijk	goed	kan	voorspellen	hoe	goed	iemand	die	taak	zal	doen.		

Wat	is	nu	een	van	de	basisassumpties	van	deze	benadering?	De	volgorde.	Dat	is	een	probleem,	want	
niet	 iedereen	doet	 het	 in	 de	 vooropgestelde	 volgorde.	Dus	mensen	 verschillen	 in	 hoe	 ze	 een	 taak	
oplossen. Bijvoorbeeld	je	kan	meten	hoe	mensen	zich	oriënteren	in	de	omgeving.	Er	zijn	twee	totaal	
verschillende	manieren	waarop	mensen	zich	oriënteren.	Sommigen	gaan	een	mentale	kaart	maken	
van	de	omgeving,	maar	anderen	gaan	eerder	werken	via	referentiepunten.	Niet	iedereen	lost	dus	een	
oriëntatietaak	op	dezelfde	manier	op.	

Sternberg	heeft	dan	een	onderscheid	tussen	performatiecomponenten	en	metacomponenten:	

- Performatiecomponenten:	De	specifieke	dingetjes	die	 je	moet	doen	om	uiteindelijk	tot	een	
oplossing	te	komen,	zoals	encoderen,	infereren,	mapping,	etc.	

- Metacomponenten:	Hoe	ga	je	dat	organiseren	en	in	welke	volgorde	ga	je	dat	doen?		
o Herkennen	van	bestaan	van	probleem: Daar	loopt	het	dikwijls	al	verkeerd	bij	mensen	

die	laag	zitten	op	de	intelligentiescore.	Je	moet	snappen	dat	er	een	probleem	is,	dat	
er	iets	moet	gedaan	worden.	

o Beslissen	over	de	aard	van	het	probleem:	Gaat	het	over	abstract	redeneren?	Of	over	
woordkennis?	Moet	ik	hier	dingen	uit	mijn	geheugen	ophalen?	Er	moet	een	bewustzijn	
zijn	van	waarover	het	probleem	gaat.	

o Selecteren	 van	 lagere-orde	 processen	 op	 het	 op	 te	 lossen,	 nl.	 die	
performatiecomponent.	Wat	moet	ik	allemaal	doen?	

o Selecteren	van	strategie	om	deze	componenten	te	combineren:	In	welke	volgorde	ga	
ik	het	doen?	

o Selecteren	van	mentale	representatie	waarbij	je	dat	allemaal	kan	bijhouden,	zowel	de	
componenten	als	de	strategieën,	en	waarbij	je	dat	kan	opvolgen	

o Toewijzen	 van	mentale	 bronnen: Waar	 ga	 ik	 veel	 tijd	 aan	 besteden	 en	waar	 ga	 ik	
weinig	tijd	aan	besteden?	(Er	 is	evidentie	dat	 jonge	en	oudere	mensen	hun	energie	
verschillend	verdelen	bij	het	oplossen	van	een	taak)	

o Monitoren	van	de	probleemoplossing	(tijdens)	
o Evalueren	 van	 probleemoplossing	 (na): Is	 het	 nu	 correct?	 Heb	 ik	 het	 item	 goed	

opgelost?		

Het	 idee	 is	 dat	 hoe	 mensen	 die	 metacomponenten	 organiseren,	 dat	 dat	 in	 belangrijke	 mate	
samenhangt	 met	 algemene	 intelligentie.	 Intelligentie	 heeft	 dan	 niet	 zozeer	 te	 maken	 met	 die	
specifieke	taken,	maar	met	hoe	je	het	geheel	organiseert,	structureert,	etc.	Het	enige	probleem	is	dat	
deze	metacomponenten	niet	zo	gemakkelijk	te	onderzoeken	zijn.		
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c) Elementaire	cognitieve	taken	
	

- Reactietijdtaak:	We	hebben	gezien	in	het	model	van	Carroll	dat	er	een	snelheidsfactor	is	en	
daar	 is	 nogal	 wat	 onderzoek	 naar	 gedaan.	 Het	 idee	 onderliggend	 aan	 dit	 onderzoek	 gaat	
eigenlijk	terug	op	Spearman	zelf	en	op	mensen	van	die	Spearman	traditie. Het	idee	is	dat	er	
een	 algemene	 intelligentiefactor	 is	 en	 dat	 dit	 eigenlijk	 gewoon	 te	 maken	 heeft	 met	 de	
algemene	 efficiëntie	 van	 informatieverwerking. De	hypothese	 is	 dat	 intelligentere	mensen	
een	snellere	 informatietransmissie	hebben	en	 je	zou	dit	al	kunnen	zien	bij	heel	eenvoudige	
taken	zoals	bv.	een	heel	eenvoudige	reactietijdtaak. Bijvoorbeeld	je	moet	het	vingert	in	het	
midden	zetten,	men	heeft	dan	8	lichtjes.	Op	een	bepaald	ogenblik	gaat	één	lichtje	branden	en	
je	moet	zo	snel	mogelijk	op	het	knopje	drukken	voor	het	lichtje.	Dit	blijkt	negatief	samen	te	
hangen	 met	 IQ:	 Hoe	 korter	 de	 reactietijd,	 hoe	 hoger	 de	 score	 op	 intelligentietesten. Die	
correlatie	is	wel	niet	zo	heel	erg	hoog.	Dus	sommigen	hebben	beweerd	dat	dit	de	verklaring	is	
van	 de	 g-factor,	maar	 als	 dit	 het	 geval	 zou	 zijn	 zou	deze	 correlatie	wel	wat	 hoger	moeten	
zijn. Hier	 is	nog	een	ander	probleem	mee,	namelijk	dat	heel	 veel	 van	 reactietijdonderzoek	
gebeurd	is	bij	studenten.	Dit	is	dus	het	probleem	van	de	homogeniteit.		

- Inspectietijdtaak:	Men	moet	kijken	naar	een	punt	en	dan	verschijnt	er	bv.	figuur	waarbij	de	
ene	arm	langer	 is	dan	de	andere	OF	de	twee	armen	kunnen	ook	even	 lang	zijn.	Vervolgens	
volgt	er	een	maskering.	Je	moet	dan	gewoon	zeggen	of	ze	even	lang	zijn	of	welke	de	langste	
is. Men	gaat	dan	telkens	die	stimulus	aanbieden,	maar	met	een	kortere	aanbiedingssnelheid	
tot	op	het	moment	dat	je	gewoon	op	kansniveau	gaat	antwoorden,	dat	je	het	eigenlijk	niet	
meer	kan	zien.	Wat	blijkt?	We	zien	dat	er	interindividuele	verschillen	zijn.	Er	zijn	mensen	die	
meer	 tijd	 nodig	 hebben	 om	 accuraat	 de	 verschillen	 te	 zien	 dan	 anderen. Dit	 correleert	
opnieuw	negatief	met	intelligentie,	want	hoe	sneller	het	je	lukt	om	deze	taak	op	te	lossen	hoe	
hoger	je	scoort	op	een	intelligentietest. Verschil	met	de	vorige	taak:	Bij	de	vorige	taak	moest	
je	ook	ook	nog	een	beweging	doen,	en	die	bewegingstijd	werd	ook	nog	in	rekening	genomen,	
maar	 er	 kunnen	 verschillende	 fysische	 redenen	 zijn	 waarom	mensen	 niet	 zo	 snel	 kunnen	
bewegen.	 Maar	 bij	 de	 inspectietijdtaak	 wordt	 mensen	 niet	 gevraagd	 om	 te	 bewegen.	 Ze	
moeten	alleen	maar	kijken	en	nadien	kunnen	ze	spreken	om	het	antwoord	te	zeggen.	We	zien	
dat	dus	ook	zo’n	eenvoudige	taak	correleert	met	intelligentie	en	alle	andere	mogelijke	taken.	

- Lexicale	toegang:	Deze	leunt	al	een	beetje	meer	aan	bij	de	inhoud	van	intelligentietesten.	Hoe	
gemakkelijk	heb	 jij	 toegang	 tot	 informatie	 van	 in	het	 LTG	die	overleerd	 is? Bijvoorbeeld	 je	
krijgt	een	kleine	letter	of	een	hoofdletter	A	en	dan	moet	je	zeggen	of	het	om	dezelfde	letter	
gaat.	Je	meet	gewoon	de	snelheid	waarmee	mensen	zo’n	eenvoudig	taakje	kunnen	doen,	hoe	
snel	kunnen	zij	zeggen	dat	twee	 letters	hetzelfde	zijn	als	eentje	een	kleine	 letter	a	 is	en	de	
andere	een	hoofdletter	A?	Uiteindelijk	is	dit	informatie	die	overleerd	is,	we	kunnen	dit	heel	
goed.	Maar	hoeveel	tijd	heb	je	nu	nodig	om	die	informatie	uit	het	LTG	op	te	halen? Ook	dit	
correleert	weer	negatief	met	intelligentie	en	dit	kan	oplopen	afhankelijk	van	de	soort	taak.		

- Gecombineerde	 ECT’s:	 Elementary	 cognitive	 tasks.	 Men	 neemt	 een	 hele	 reeks	 van	 die	
eenvoudige	cognitieve	taken	af	zoals	hierboven	beschrijven,	en	het	blijkt	dat	je	dan	wél	iets	
krijgt	dat	tamelijk	sterk	samenhangt	met	de	g-factor. Wat	we	zien,	is	dat	er	blijkbaar	toch	wel	
een	 heel	 duidelijke	 samenhang	 is	 tussen	 de	 snelheid	 waarmee	 je	 eenvoudige	 taken	 kan	
uitvoeren	en	abstract	redeneren,	etc.,	en	dus	met	de	meer	inhoudelijk	subtesten	die	we	in	een	
klassieke	intelligentiebatterij	vinden.		

Uitw
ijking	
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d) Hersenbenadering	
	
We	 gaan	 proberen	 wat	 we	 vaststellen	 in	 intelligentietesten	 en	 in	 het	 leven	 terug	 te	 brengen	 op	
processen	in	de	hersenen.		

Volgens	 Hebb	 (1949)	 gaan	 IQ-verschillen	 terug	 op	 het	 centrale	 zenuwstelsel.	 Hij	 heeft	 een	 heel	
interessant	onderscheid	gemaakt:		

- Intelligentie	A:	Het	efficiënt	metabolisme	in	de	hersenen. Hoe	efficiënt	werken	onze	hersenen	
en	gaan	ze	cognitieve	taken	die	we	nodig	hebben	voor	een	intelligentietest,	maar	ook	in	het	
dagelijkse	leven,	uitvoeren?		

- Intelligentie	B:	Dit	gaat	over	het	gedrag	dat	mensen	in	het	dagdagelijks	leven	stellen	en	hoe	
intelligent	 ze	 zich	 in	het	dagdagelijks	 leven	gedragen.	Belangrijke	 vraag	daarbij	 is:	 In	welke	
mate	sluit	onze	 intelligentie	best	aan	bij	het	dagelijkste	 leven?	En	als	wij	 intelligentietesten	
afnemen,	heeft	dit	dan	betekenis	in	een	andere	cultuur?	En	alleen	als	je	kan	zeggen	dat	die	
intelligentie	C	genest	is	in	intelligentie	B,	kan	je	valide	conclusies	trekken.		

- Intelligentie	C:	Intelligentie	zoals	gemeten	met	IQ-test		

We	zien	daarbij	dan	twee	types	van	benaderingen/onderzoek:	

- Das	en	Naglieri:	Zij	hebben	geprobeerd	om	een	intelligentietest	te	maken	die	zo	goed	mogelijk	
aansluit	bij	de	veronderstelde	werking	van	de	hersenen	(op	basis	het	werk	van	Luria,	bekende	
neuropsycholoog).	Men	ging	ervan	uit	dat	er	vier	grote	cognitieve	processen	zijn:		

o Gelijktijdig	coderen	
o Opeenvolgend	coderen	
o Aandacht	
o Planning		

Zij	 hebben	 voor	 deze	 vier	 processen	 die	 teruggaan	 op	 neurologische	 processen	 subtesten	
gemaakt.	Dit	is	echter	een	niet	zo	succesvolle	benadering	en	wordt	niet	zo	heel	vaak	gebruikt.		

- EEG	&	EVP:	Er	is	ook	onderzoek	dat	naar	de	elektrische	activiteit	in	de	hersenen	gaat	kijken	en	
ook	naar	het	metabolisme	waarbij	men	gaat	kijken	waar	de	energie	wordt	verbruikt. We	zien	
duidelijk	een	verband	tussen	intelligentie	en	de	EEG	en	de	EVP.	We	kunnen	dus	onderzoeken	
hoe	de	hersenactiviteit	in	elkaar	zit	in	termen	van	de	elektrische	signalen	die	gebeuren	in	de	
hersenen	 en	 dit	 blijkt	 samen	 te	 hangen	 met	 een	 intelligentiescore	 op	 een	
intelligentietest. Daar	hebben	we	nu	zeer	robuuste	evidentie	voor.	

We	hebben	dus	weldegelijk	evidentie	voor	het	 idee	van	Hebb,	namelijk	dat	 je	op	drie	niveaus	kan	
denken:		

- Op	het	niveau	van	de	test	
- Op	het	niveau	van	het	dagelijks	leven		
- Op	het	niveau	van	de	hersenen		
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B. Geschiktheid	
	
Vaardigheidstaxonomie	van	Fleishman	(1975): Fleishman	maakte	een	onderscheid	tussen	vier		grote	
vaardigheden/geschiktheden	die	men	kan	meten: 

1. Cognitieve:	Oral	Comprehension,	Written	Comprehension,	Oral	Expression,	Written	Expression,	
Fluency	 of	 Ideas,	 Originality,	 Memorization,	 Problem	 Sensitivity,	 Mathematical	 Reasoning,	
Number	Facility,	Deductive	Reasoning,	 Inductive	Reasoning,	 Information	Ordering,	Category	
Flexibility,	Speed	of	Closure,	Flexibility	of	Closure,	Spatial	Orientation,	Visualization,	Perceptual	
Speed,	Control	Precision.		
Als	het	gaat	om	het	cognitieve,	dan	gaat	men	niet	verwijzen	naar	een	g-factor,	maar	naar	meer	
specifieke	intelligentiefactoren.	Dit	heeft	natuurlijk	zin,	want	wanneer	gaan	we	geschiktheden	
meten?	Wanneer	we	willen	voorspellen	of	 iemand	van	een	bepaalde	 training	 zal	 leren/het	
goed	 zal	 doen. Waar	 je	 specifiek	 voor	 wilt	 voorspellen	 hangt	 natuurlijk	 af	 van	welk	 soort	
training	die	persoon	gehad	heeft.	Bijvoorbeeld	als	 je	wilt	voorspellen	of	 iemand	een	goede	
pilot	zou	zijn,	is	spatial	orientation,	speed	of	closure,	visualization,	etc.	veel	belangrijker	dan	
bv.	de	verbale	vaardigheid,	want	de	piloot	moet	vooral	perceptueel	heel	sterk	zijn.	
	

2. Psychomotorische:	 Multilimb	 Coordination,	 Response	 Orientation,	 Rate	 Control,	 Reaction	
Time,	Arm-Hand	Steadiness,	Manual	Dexterity,	Finger	Dexterity,	Wrist-Finger	Speed,	Speed	of	
Limb	Movement,	Selective	Attention,	Time	Sharing.	
Voor	specifieke	beroepen/opleidingen	is	dit	heel	belangrijk.	
	

3. Perceptuele:	 Near	 Vision,	 Far	 Vision,	 Visual	 Color	 Discrimination,	 Night	 Vision,	 Peripheral	
Vision,	 Depth	 Perception,	 Glare	 Sensitivity,	 General	 Hearing,	 Auditory	 Attention,	 Sound	
Localization,	Speech	Hearing,	Speech	Clarity.		
	

4. Fysische:	 Static	 Strength,	 Explosive	 Strength,	 Dynamic	 Strength,	 Trunk	 Strength,	 Extent	
Flexibility,	Dynamic	Flexibility,	Gross	Body	Coordination,	Gross	Body	Equilibrium,	Stamina.		

Je	 krijgt	 hier	 een	 model	 dat	 enerzijds	 breder	 is	 dan	 het	 intelligentiemodel	 en	 ook	 wel	 naar	
intelligentiefactoren	zal	kijken,	maar	meer	op	net	niveau	van	de	specifieke	cognitieve	vaardigheden.		

Als	we	kijken	naar	de	CLB’s,	dan	zien	we	dat	zij	nu	heel	sterk	werken	met	het	CHC-model,	en	niet	zozeer	
met	de	algemene	intelligentiefactor,	maar	met	die	brede	intelligentiefactoren.	In	functie	van	hoe	een	
kind	 zich	 situeert	 op	 die	 brede	 cognitieve	 factoren	 kan	 je	 bv.	 ook	 advies	 geven	 naar	 toekomstige	
studies.		

	
C. Prestatietoetsen	

	
Prestatietoetsen	zijn	zelden	echt	aan	een	theorie	gebonden.	Men	gaat	gewoon	vragen	stellen	aan	de	
hand	van	de	onderwezen	stof.	Wat	we	zien	in	het	onderwijs	is	dat	pas	wanneer	het	kind	systematisch	
blijkt	uit	te	vallen,	ze	op	zoek	gaan	gaan	naar	de	onderliggende	processen.	Men	gaat	pas	op	zoek	naar	
de	specifieke	vaardigheden	op	het	moment	dat	het	echt	niet	lukt.		
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D. Cognitie	
	
Weer	 een	 heel	 andere	 benadering,	 is	 de	 ontwikkelingspsychologische	 benadering.	 Vanuit	 een	
stadiabenadering	gaat	men	er	niet	zomaar	van	uit	dat	er	een	onderliggende	dimensie	is,	maar	dat	er	
kwalitatief	verschillende	stadia	zijn	waarin	men	cognitief	anders	functioneert,	waarop	men	informatie	
op	een	andere	manier	gaat	verwerken.			

Een	 van	 de	meest	 bekende	 statdiatheorieën,	 is	 die	 van	 Piaget.	De	mens	 ontwikkelt	 van	 biologisch	
wezen	tot	formele	denker	via	assimilatie	en	accommodatie.	

- Biologische	wezen:	Gericht	op	de	directe,	biologische	ervaringen	(Bv.	honger)	
- Formele	 denker:	 Iemand	 die	 hypotheses	 kan	 formuleren	 over	 de	 wereld	 en	 deze	 nagaan,	

toetsen.	 Iemand	die	 zich	heel	 sterk	bewust	 is	dat	er	een	 realiteit	 is,	dat	deze	verschillende	
vromen	kan	aannemen,	daar	en	hypothese	over	kan	vormen	en	dit	kan	nagaan. 	

In	dit	evolutieproces	veronderstelt	hij	twee	algemene	processen: Assimilatie	en	accommodatie.	Als	je	
op	een	bepaalde	manier	functioneert,	zal	je	informatie	opnemen	in	datzelfde	denkkader	(assimilatie).	
Op	een	bepaald	ogenblijk	blijkt	dat	 jouw	denkkader	niet	meer	 in	 staat	 is	om	nieuwe	ervaringen	 te	
begrijpen,	en	dan	vindt	er	een	verandering	plaats	 (accommodatie).	De	ervaringen	die	van	buitenaf	
komen	blijken	niet	meer	adequaat	te	kunnen	verwerkt	worden	door	het	eigen	cognitief	systeem	en	
dan	krijg	je	een	soort	aanpassing	van	het	cognitief	systeem.		

Er	zijn	vier	grote	ontwikkelingsstadia:		

1. Sensimotorisch	stadium: Ligt	kort	bij	de	biologie.	We	beginnen	onze	cognitie	op	te	bouwen	
aan	de	hand	van	directe	motorische	interne	en	externe	perceptie.	Zo	gaan	we	gradueel	een	
intern	beeld	maken	van	de	omgeving.		

2. Preoperationeel	stadium: Er	 is	objectconstantie	(we	kunnen	ons	voorstellen	dat	een	object	
bestaat,	zonder	dat	we	het	zien),	maar	we	zijn	toch	nog	sterk	bepaald	door	het	directe	contact	
met	de	objecten.	Belangrijk:	We	kunnen	maar	denken	aan	één	kenmerk	van	een	object.	Een	
van	 de	 heel	 bekende	 proefjes	 om	 na	 te	 gaan	 of	 iemand	 in	 het	 preoperationele	 dan	 wel	
concreet	operationele	stadium	zit,	is	de	onservatieproef.	Kind	in	preoperationele	stadium	zal	
zeggen	dat	in	hoog	glas	meer	water	zit	dan	in	breed	maar	klein	glas.	Terwijl	een	kind	dat	in	het	
concreet	operationele	stadium	zal	zeggen	dat	er	in	beide	glazen	evenveel	water	zit.	Dit	omdat	
een	kind	dat	in	het	concreet	operationele	stadium	zit	in	staat	is	om	twee	kenmerken	tegelijk	
cognitief	te	verwerken.	Een	ander	proefje	om	te	zien	in	welk	stadium	het	kind	zit	(2	of	3)	is	het	
proefje	met	plasticine. Ze	gaan	plasticine	ofwel	in	‘worstje’	rollen	ofwel	in	‘bolletje’	draaien.	
Een	kind	dat	nog	in	stadium	II	zit	zal	zeggen	dat	er	minder	plasticine	zit	in	het	bolletje	dan	in	
het	worstje	terwijl	een	kind	dat	in	stadium	III	zit	zal	zeggen	dat	het	evenveel	plasticine	is.		

3. Concreet	operationele	stadium:	Zie	uitleg	bij	preoperationele	stadium	
4. Formeel	operationele	stadium: Hier	krijg	je	het	hypothetisch	deductief	denken:	Het	feit	dat	

het	kind	los	van	de	concrete	situatie,	los	van	de	realiteit	zich	een	voorstelling	kan	maken	van	
hoe	iets	er	zou	kunnen	uitzien	en	dat	dan	onafhankelijk	gaat	onderzoeken.		

Piaget	heeft	taakjes	gezocht	voor	elk	van	die	stadia	en	ook	taakjes	gezocht	die	echt	het	verschil	kunnen	
laten	zien	tussen	de	verschillende	stadia.	De	constantietaakjes	zijn	het	meest	bekend.	
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E. Sociale	context	
	
We	kunnen	ook	kijken	 in	hoeverre	 intelligentie	wordt	bepaald	door	de	 situatie,	omgeving,	 context	
waarin	mensen	zich	bevinden.		

Men	 kan	 dat	 onderzoeken	met	 gedragsgenetische	 studies: Wat	 is	 de	 impact	 van	 onze	 genetische	
bagage?	Als	we	de	erfelijkheidscoëfficiënt	willen	berekenen,	delen	we	de	variabiliteit	eigenlijk	op	in	
genetische	 variabiliteit	 en	 omgevingsvariabiliteit.	 We	 vinden	 evidentie	 dat	 binnen	 een	 cultuur,	
ongeveer	 de	 helft	 van	 de	 variabiliteit	 in	 intelligentiescores	 toe	 te	 schrijven	 is	 aan	 variabiliteit	 in	
genetica.	Dat	wil	zeggen	dat	er	nog	eens	50%	overblijft	voor	omgevingsfactoren.	De	erfelijkheid	van	
intelligentie	zit	trouwens	hoger	dan	de	erfelijkheid	van	persoonlijkheidsfactoren.	Maar	50%	is	wel	nog	
steeds	een	heel	groot	percentage	dat	vatbaar	is	voor	de	omgeving.		

Men	is	dan	ook	gaan	kijken	welke	factoren	in	de	omgeving	een	invloed	kunnen	uitoefenen.		

- Heel	veel	onderzoek	gaat	ervan	uit	dat	de	omgevingsfactoren	te	maken	hebben	met	de	socio-
economische	 klasse,	 dus	 de	 buurt	 waar	 je	 woont,	 de	 welstand	 van	 je	 familie,	 het	
opleidingsniveau	van	je	familie,	etc.	We	vinden	wel	degelijk	evidentie	dat	dat	een	rol	speelt,	
dat	hangt	samen	met	intelligentie	en	ook	in	prospectieve	studies	kunnen	we	zien	dat	dat	een	
rol	speelt.	Maar	uit	onderzoek	blijkt	dat	dit	niet	de	belangrijkste	omgevingsfactoren	zijn.	Wat	
men	 eigenlijk	 vaststelt	 is	 dat	 eigenlijk	 verschillen	 binnen	 gezinnen	 belangrijker	 zijn.	 De	
individuele	 ervaringen	 die	 je	 binnen	 je	 familie	 hebt,	 je	 vrienden,	 je	 hobby’s,	 etc.,	 blijken	
belangrijker	te	zijn	in	termen	van	de	omgevingservaringen	die	je	daarmee	opdoet	dan	het	feit	
dat	 je	 wordt	 grootgebracht	 in	 een	 familie	 die	 welstellend	 is	 of	 goed	 opgeleid.	 Vooral	 de	
levensspecifieke	 factoren	van	een	persoon	dragen	bij	 tot	de	 intelligentie	en	niet	 zozeer	de	
gedeelde	levenservaring.		

- Hangt	het	 inkomen	van	 je	ouders	 samen	met	 jouw	 intelligentie?	 Ja!	Dit	 is	een	substantiële	
correlatie	(.31-.37),	maar	het	interpreteren	van	deze	correlatie	is	helemaal	niet	zo	gemakkelijk.	
Je	zou	het	kunnen	interpreteren	in	termen	van	omgeving: Als	je	ouders	welstellend	zijn	wordt	
je	misschien	naar	een	‘betere’	school	gestuurd,	je	krijgt	misschien	meer	cognitief	uitdagend	
speelgoed,	 etc. Maar	 er	 is	 geen	 rechtstreeks	 verband,	 je	 kan	 geen	 score	 op	 een	
intelligentietest	kopen,	het	 is	dus	sowieso	al	een	 indirect	verband.	Het	kan	ook	zijn	dat	dit	
distaal	gezien	opnieuw	genetisch	is: Dat	mensen	die	niet	zo	intelligent	zijn	minder	inkomen	
hebben	 en	 hun	 niet	 zo	 intelligente	 genen	 doorgeven.	 Probleem	met	 dit	 soort	 onderzoek:	
Correlatie	wilt	niet	zeggen	causaliteit!		

Men	kan	ook	gaan	kijken	op	landsniveau:	Hoe	correleren	verschillende	subtesten	op	landsniveau?	Ze	
correleren	 enorm	 hoog.	 Dus	 we	 vinden	 op	 het	 individuele	 niveau	 een	 G-factor,	 alle	 subtesten	
correleren	met	elkaar,	maar	wanneer	we	op	landsniveau	gaan	kijken,	zien	we	dat	die	ontsettend	hoog	
gecorreleerd	 zijn	 (.917).	 Er	 zit	 een	 heel	 sterke	 dominante	 algemene	 factor	 in.	 Hoe	 gaan	 we	 dat	
verklaren?	Er	 is	evidentie	dat	het	samenhangt	met	scholing.	Als	een	land	meer	 investeert	 in	betere	
scholing	zien	we	dat	de	gemiddelde	intelligentiescores	omhooggaan.		

We	kunnen	ook	kijken	naar	de	effecten	van	interventies.	Kunnen	we	intelligentie	trainen?	Ja,	maar	we	
zien	dat	effecten	niet	blijven	zijn.	In	het	begin	scoren	de	getrainde	kinderen	hoger,	maar	na	een	jaar	
blijkt	dit	effect	verdwenen. Wat	we	wel	zien	is	dat	wanneer	we	zeer	intensieve	trainingen	hebben	die	
jaren	na	elkaar	duren	en	waarbij	een	kind	echt	op	een	heel	intensieve	manier	wordt	opgevolgd,	dat	
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men	 dan	wel	 blijvende	 effecten	 ziet. Amerika	 kwam	dan	 tot	 de	 conclusie	 dat	 het	 zo’n	 jarenlange	
intensieve	trainingen	niet	kon	betalen,	hypothetisch	kan	het	wel,	maar	in	de	praktijk	kan	het	niet.	Dan	
zou	 ik	 zeggen:	 ‘Kom	 eens	 naar	 België!’.	 Bij	 ons	 gaan	 heel	 veel	 kinderen	 van	 af	 2,5	 jaar	 naar	 de	
kleuterschool	en	we	hebben	evidentie	dat	kinderen	die	naar	de	kleuterschool	gaan	het	beter	doen	aan	
het	begin	van	de	lagere	school,	hun	intelligentie	wordt	gestimuleerd.	We	hebben	in	België	ook	heel	
veel	 kinderen	 die	 naar	 de	 crèche	 gaan	 en	 hun	 cognitieve	 intelligentie	 wordt	 daar	 ook	
gestimuleerd. Conclusie:	Je	kan	intelligentie	niet	zomaar	de	hoogte	induwen	door	een	kortdurende	
interventie.		

Zijn	we	 iets	met	onze	 intelligentie	 in	de	praktijk?	Sommige	mensen	hebben	beweerd	dat	dit	enkel	
reklevant	is	voor	de	schoolse	context	en	dat	het	er	nadien	niet	meer	toe	doet.	Wel	dat	blijkt	niet	zo	te	
zijn! We	hebben	onderzoek	waarbij	men	is	gaan	kijken	naar	de	relatie	tussen	de	intelligentie	van	een	
persoon	en	hoe	goed	die	functioneert	op	het	werk	en	we	zien	dat	die	verbanden	verglijkbaar	zijn	met	
die	van	intelligentie	en	schoolcontext	(.50).		

	
4. Intelligentie	en	cognitie:	integratie	of	confrontatie	van	theoretische	oriëntatie	

	
We	hebben	gekeken	naar	de	psychometrische	benadering,	naar	de	ontwikkelingsbenadering,	naar	de	
contextbenadering,	en	we	kunnen	die	nu	tegen	elkaar	gaan	afwegen.	
	

A. Individuele	verschillen	en	ontwikkeling	
	

a) Mate	van	stabiliteit	
	
Als	we	een	klassieke	psychometrische	benadering	nemen,	zoals	een	G-factor	benadering,	hoe	stabiel	
is	de	score	op	de	g-factor?		

- Absolute	 stabiliteit:	 Tot	 aan	 de	 volwassenheid	 zien	 we	 een	 stijging.	 Nadien,	 in	 de	
volwassenheid/ouderdom,	hangt	er	een	beetje	vanaf	hoe	je	het	bekijkt.	In	het	oude	onderzoek	
keek	met	voornamelijk	cross-sectioneel,	nl.	men	keek	gewoon	hoe	de	intelligentie	score	was	
voor	de	20,	40	en	60-jarigen.	Men	vond	het	volgende:	In	de	oude	versie	van	de	WAIS	wordt	
een	onderscheid	gemaakt	tussen	verbale	en	performale	intelligentie.	Wat	zie	je	daar?	Na	20	
jaar	begint	het	al	achteruit	te	gaan. 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Maar	 dit	 bleek	 niet	 te	 kloppen	 omdat	 je	 met	 dit	 soort	 onderzoek	 leeftijdseffecten	 met	
cohorteffecten	 verwart.	 Bijvoorbeeld	 iemand	 die	 vandaag	 80	 jaar	 is	 heeft	 heel	 andere	
ervaringen	meegemaakt	 als	 20-jarige	 dan	 iemand	die	 vandaag	 de	 dag	 20	 jaar	 is.	 De	 tijden	
veranderen	en	het	 is	niet	onwaarschijnlijk	dat	onze	samenleving	complexer	 is	geworden	en	
dat	jongeren	vandaag	te	dag	worden	blootgesteld	aan	cognitief	uitdagendere	taken.	Dus	men	
verwarde	 in	 het	 onderzoek	 twee	 aspecten	 met	 elkaar:	 Leeftijd-	 en	 cohorteffecten.	 Uit	
onderzoek	waarbij	je	die	twee	uit	elkaar	haalt,	blijkt	dat	mensen	in	de	40	jaar	nog	lang	niet	in	
de	daling	zitten	en	dat	intelligentie	in	de	volwassenheid	nog	stabiel	is	en	pas	vanaf	55-60	jaar	
begint	 te	 dalen. Het	 hangt	 ook	 nog	 eens	 af	 van	 welke	 vorm	 van	 intelligentie.	 Vloeiende	
intelligentie	daalt	bv.	rapper	dan	verbale	intelligentie.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

- Rangorde	 stabiliteit:	 Hoe	 verhoudt	 de	 intelligentie	 van	 een	 individu	 zich	 met	 die	 van	 zijn	
leeftijdsgenoten,	 met	 zijn	 referentiegroep?	Wat	 we	 zien,	 is	 dat	 er	 een	 vrij	 hoge	 rangorde	
stabliteit	is	vanaf	het	begin	van	de	lagere	school.	Men	heeft	mensen	opgevolgd	van	hun	7	jaar	
t.e.m.	 hun	 40	 jaar	 en	 deze	 blijft	 vrij	 stabiel,	 en	men	 vond	 een	 correlatie	 van	 .60/.70.	 Er	 is	
natuurlijk	 evolutie,	maar	 de	 relatieve	 positie	 die	 je	 qua	 intelligentie	 inneemt	 tegenover	 je	
referentiegroep	 blijft	 vrij	 stabiel. Het	 feit	 dat	 we	 dit	 vinden	 betekent	 ook	 dat	 we	 dus	
intelligentie	kunnen	gebruiken	bij	schooladvies,	jobadvies,	etc.	
	

- Heterotypische	stabiliteit:	Er	bestaan	ook	intelligentietesten	voor	de	kleuterleeftijd.	We	zien	
dat	intelligentie	aan	het	begin	van	de	kleuterleeftijd	geen	goede	voospeller	is	van	intelligentie	
in	de	volwassenheid.	Sommigen	hebben	geconcludeerd	dat	de	omgeving	 in	de	eerste	 jaren	
een	heel	belangrijke	invloed	heeft	op	de	cognitieve	ontwikkeling	van	het	kind	en	het	dus	niet	
zo	heel	veel	met	erfelijkheid	te	maken	heeft.	Maar	dat	blijkt	uit	ander	onderzoek	niet	helemaal	
te	kloppen! Er	is	een	taak	die	we	al	kunnen	gebruiken	bij	baby’s,	namelijk	de	habituatietaak.	
Dat	kijkt	naar	de	snelheid	waarmee	een	baby	verveeld	geraakt	door	een	bepaalde	prikkel.	Men	
kan	 dat	 op	 verschillende	 manieren	 onderzoeken.	 Men	 kan	 bijvoorbeeld	 een	 speelgoedje	
afnemen	en	dan	kunnen	ze	kiezen	tussen	net	oude	speelgoedjes	of	een	nieuw	speelgoedje.	
Baby’s	die	snel	habitueren	zullen	kiezen	voor	het	nieuwe. Men	kan	dat	ook	onderzoeken	door	
te	kijken	hoe	snel	een	baby	een	speelgoedje	weggooit. Men	stelt	vast	dat	er	een	correlatie	
van	.37	is	tussen	een	habituatietaak	op	6	maanden/1	jaar	en	intelligentie	op	latere	leeftijd.	Dit	
is	al	redelijk	stabiel!	Dat	is	dus	een	mooi	voorbeeld	van	heterotypische	stabiliteit.	Dus	het	idee	
dat	die	schommelingen	alle	richtingen	kunnen	uitgaan	tot	het	begin	van	ongeveer	de	lagere	
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school	klopt	niet.	De	vraag	is	nu	hoe	het	kan	dat	een	taak	die	ogenschijnlijk	niets	te	maken	
heeft	 met	 intelligentie	 toch	 voorspelt	 hoe	 iemand	 10-20	 jaar	 later	 gaat	 scoren	 op	 een	
intelligentietest.	 Een	 van	 de	 belangrijke	 verklaringen	 is	 dat	 het	 zou	 te	maken	 hebben	met	
geheugen.	Habitueren	heeft	waarschijnlijk	te	maken	met	hoe	snel	een	baby	ene	mentaal	beeld	
vormt	van	het	speelgoedje.	Sommige	baby’s	gaan	dus	sneller	verveeld	zijn,	want	ze	kennen	
het	al.	Dit	wil	zeggen	dat	er	wel	degelijk	vormen	van	functioneren	zijn	heel	vroeg	in	het	leven	
die	voorspellen	hoe	je	gaat	scoren	op	een	intelligentietest	jaren	later.		
	

- Weinig	onderzoek	naar	structurele	en	ipsatieve	stabiliteit.			

	
b) Demetriou	en	Efklides	(1987)	

	
Een	andere	manier	om	te	integreren,	is	door	te	gaan	kijken	naar	verschillende	factoren	van	intelligentie	
en	daar	een	stadiumtheorie	op	toepassen.		Dat	hebben	Demetriou	en	Efklides	gedaan.	Ze	vertrokken	
vanuit	 een	 conceptueel	 kader	 rond	 cognitieve	 vaardigheden	 en	 op	 basis	 daarvan	 hebben	 ze	
verschillende	factoren	geïdentificeerd:	

- Kwantitatief-relationele	capaciteit	
- Kwalitatief-analytische	capaciteit	
- Ruimtelijk	voorstellingsvermogen	
- Oorzakelijke	verbanden	vaststellen	
- Verbale	capaciteit		
- Metacognitieve	reflectie		

Ze	 hebben	 dan	 gekeken	 voor	 elke	 dimensie	 afzonderlijk	 welke	 stadia/fases	 daarin	 zitten,	
welke	stappen	men	moet	nemen.	

Het	is	een	heel	complexe	theorie	en	we	gaan	die	hier	niet	volledig	in	detail	uitleggen.	Maar	er	is	een	
studie	naar	gebeurd	en	wat	blijkt?	Er	 zit	ook	gewoon	een	G-factor	 in.	Dus	die	G-factor	 is	een	heel	
bewuste	bevinding.	Als	je	theorieën	die	a	priori	die	G-factor	niet	veronderstellen,	operationaliseert,	
blijkt	die	er	toch	uit	te	komen.	

	
B. Individuele	verschillen	en	de	sociale	context	

	
Een	heel	belangrijke	kritiek	op	de	intelligentietest	is	dat	deze	samen	gaat	met	de	socio-economische	
status	 (ook	 al	 hebben	 we	 gezien	 dat	 verschillen	 in	 een	 gezien	 meer	 effect	 hebben).	 Deze	
intelligentietesten	werden	vroeger	net	ingevoerd	om	mensen	uit	die	lager	sociale	klassen	komen	die	
kans	te	geven	om	naar	het	hoger	onderwijs	te	gaan.	Want	heel	vroeger	kon	men	enkel	naar	het	hoger	
onderwijs	 gaan	 als	men	uit	 een	 voorname	 familie	 kwam.	 Einde	 19e	 eeuw	heeft	men	 in	 de	VS	 dan	
nagedacht	over	hoe	ze	intelligente	mensen	konden	identificeren	en	toegaan	geven	tot	het	systeem.	
Toen	is	het	idee	ontstaan	van	echt	te	gaan	selecteren.	Eens	die	intelligentietesten	er	waren	heeft	men	
die	verder	ontwikkeld	naar	selectietesten	toe.		

Wat	men	ziet,	is	dat	er	een	duidelijke	samenhang	is	met	socio-economische	status.	Mensen	die	uit	een	
hogere	klasse	komen	scoren	hoger	op	die	selectieproeven,	bv.	op	de	SAT.	Men	heeft	beweerd	dat	die	
testen	eigenlijk	gewoon	een	verkapte	manier	zijn	om	arme	mensen	uit	de	universiteit	te	houden,	want	
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als	men	 lager	 scoort	 heeft	men	minder	 kans	om	 te	 gaan	 studeren. Nu	klopt	dit	 argument?	 In	 zijn	
extreme	versie?	Neen!		

- Wat	je	kan	doen	is	kijken	wat	nu	de	score	is	op	de	SAT-toegangsproef	en	de	prestatie	op	het	
hoger	onderwijs.	Dat	is	ongeveer	.47.		

- Nu	kan	 je	kijken	naar	de	correlatie	 tussen	 je	score	op	de	SAT	en	de	prestatie	op	het	hoger	
onderwijs	statistisch	gecontroleerd	voor	socio-economische	status.	Je	haalt	de	variabiliteit	in	
socio-economische	status	uit	de	gegevens	en	je	ziet	dat	de	correlatie	.44	blijft.	Dit	wil	zeggen	
dat	die	test	ongeveer	even	goed	voorspelt	voor	mensen	uit	verschillende	socio-economische	
statusgroepen. Het	 is	 niet	 zo	 dat	 een	 intelligentietest	 gewoon	 een	maat	 is	 voor	 je	 socio-
economische	 status	 en	 als	 je	 die	 gebruikt	 als	 selectiemechanisme	 je	 gewoon	 aan	 het	
selecteren	 bent	 op	 socio-economische	 status.	 Dit	 wil	 natuurlijk	 niet	 zeggen	 dat	 er	 geen	
verband	is,	socio-economische	status	zal	wel	een	effect,	invloed	hebben.	Het	heeft	een	invloed	
op	het	onderwijs	dat	je	geniet,	om	de	motivatie	die	je	van	thuis	uit	krijgt,	etc.	Dat	leidt	er	wel	
toe	dat	 je	meer	cognitieve	vaardigheden	ontwikkelt.	Als	 je	meer	conginitieve	vaardigheden	
hebt,	dan	ga	je	het	beter	doen	op	de	SAT,	en	dan	ga	je	natuurlijk	makkelijk	binnen	geraken	in	
een	goede	universiteit.	Conclusie:	We	kunnen	verwerpen	dat	onze	 intelligentietest	gewoon	
een	proxi	is	van	socio-economische	status.	We	kunnen	veeleer	denken	aan	socio-economische	
status	als	een	antecedent	van	de	cognitieve	ontwikkeling.	 	

Die	discussie	komt	hier	ook	altijd	terug:	Hebben	wij	selectieproeven	nodig	voor	het	hoger	onderwijs?	
Dat	systeem	heeft	zeker	nadelen,	maar	het	heeft	zeker	ook	voordelen,	en	niet	alleen	in	verband	met	
de	maatschappelijke	kost.	In	dat	debat	kijkt	ben	vaak	alleen	naar	de	maatschappelijke	kost:	Als	een	
student	faalt	in	het	hoger	onderwijs,	is	dat	een	maatschappelijke	kost,	dus	ingangsexamens	zijn	goed.	
Maar	 bij	 falen	 moeten	 we	 steeds	 de	 maatschappelijke	 én	 de	 individuele	 kost	 afwegen.	 Het	 zou	
algemeen	 beter	 zijn	 als	 we	 een	 soort	 selectie	 hebben	 waardoor	 mensen	 niet	 in	 een	 situatie	
terechtkomen	dat	na	meermaals	proberen	in	hoger	onderwijs,	en	uiteindelijk	toch	zonder	diploma	op	
de	arbeidsmarkt	terecht	komen.	Dit	terwijl	ze	mét	selectie	een	andere	richting	hadden	gekozen	waar	
ze	wel	succesvol	in	zouden	geweest	zijn.	In	de	VS	wordt	dat	misschien	extreem	gebruikt,	maar	er	is	wel	
evidentie	voor	het	feit	dat	het	werkt.	

Een	ander	sociaal	aspect,	is	het	Flynn-effect.	Intelligentie	gaat	er	van	generatie	op	generatie	op	vooruit.	
Dit	 is	een	heel	 interessant	effect	omdat	de	meeste	onderzoekers	van	 intelligentie	het	omgekeerde	
voorspelt	 hadden.	 Zij	 gingen	 ervanuit	 dat	 intelligentie	 er	 van	 de	 ene	 op	 de	 andere	 generatie	 op	
achteruit	ging. Hun	hypothese	was:	Er	 is	een	verband	met	socio-economische	status	en	het	aantal	
kinderen	(vooral	vorige	eeuw).	Het	gevolg	was	dat	je	gewoon	veel	meer	kinderen	had	uit	een	lagere	
socio-economische	 statusgroep. De	 conclusie	 wal	 al	 snel	 gemaakt. Maar	 we	 hebben	 heel	 goede	
evidentie	voor	het	omgekeerde,	met	twee	verschillende	designs:	

- Op	basis	van	rekruten	bij	dienstplicht:	Het	eerste	dat	men	doet	bij	aankomst	 in	het	 leger	 is	
psychologische	testen	bij	wijze	van	classificatie,	en	in	functie	van	je	cognitieve	vaardigheden	
en	andere	vaardigheden	wordt	je	toegewezen	aan	een	bepaald	onderdeel	van	het	leger. Dus	
elk	jaar	werd	vrijwel	de	volledig	mannelijke	populatie	getest	met	dezelfde	testen.	Men	kan	dan	
kijken	hoe	die	rekruten	jaar	na	jaar	scoren	en	men	stelde	vast	dat	ze	steeds	hoger	scoorden.	
Over	20	jaar	was	dit	een	substantiële	stijging!	

- Op	basis	van	nieuwe	normering	van	bestaande	instrumenten:	Wat	gaan	we	doen	wanneer	we	
een	test	maken?	We	gaan	die	test	afnemen	bij	een	representatieve	steekproef	waar	we	die	
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test	voor	willen	gebruiken	en	we	gaan	de	testscores	dan	zo	berekenen	dat	het	gemiddelde	100	
is	en	de	SD	15. Na	een	tijdje	moet	die	 intelligentietest	geüpdatet	worden,	men	maakt	een	
nieuwe	versie.	Wat	men	dan	doet,	is	de	oude	en	de	nieuwe	intelligentietest	tezamen	afnemen	
om	 te	 zien	 of	 deze	 wel	 hetzelfde	meet.	Men	 ziet	 wanneer	men	 die	 oude	 intelligentietest	
afneemt	bij	een	 representatieve	groep,	dat	het	gemiddelde	 IQ	niet	meer	100	bleek	 te	 zijn,	
maar	105,	110.	Dus	bij	de	normering	van	ongeveer	15	jaar	geleden	blijkt	het	gemiddelde	hoger	
te	liggen. 	

Het	 gemiddelde	 IQ	 stijgt	 gemiddeld	1	 SD	per	 generatie,	maar	er	 zijn	 verschillen	 tussen	 landen.	Dit	
verschil	hangt	o.a.	samen	met	de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	We	zien	dat	het	effect	het	grootste	op	
maten	voor	vloeiende	intelligentie.		

Mogelijke	verklaringen	voor	het	Flynn-effect:	

- Testwiseness: Het	 is	 gewoon	 een	 testeffect.	 Mensen	 leren	 beter	 hoe	 ze	 testen	 moeten	
afleggen.	Maar	zelfs	nadat	mensen	al	gewend	zijn	gekomen	aan	het	veelvuldig	psychologisch	
testen,	blijft	het	nog	stijgen.	Dit	is	dus	geen	afdoende	verklaring.	

- Voeding: Door	de	verbetering	van	voeding	zouden	de	cognitieve	vaardigheden	verbeteren.	
- Bestrijding	van	kinderziektes: Veel	kinderziektes	hebben	negatieve	cognitieve	effecten,	maar	

tegenwoordig	is	bijna	de	volledige	populatie	ingeënt.	
- Toegenomen	 SES: Begin	 vorige	 eeuw	 werkte	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 bevolking	 in	 de	

landbouw,	dan	verschuiving	van	de	landbouw	naar	de	industrie	en	vandaag	de	dag	zien	we	dat	
het	merendeel	in	de	dienstensector	werkt.	

- Verbeterde	scholing:	Dit	kan	maar	een	deel	verklaren!	Waarom?	Als	het	enkel	SES	en	scholing	
is,	 zou	 je	 verwachten	 dat	 het	 effect	 vooral	 zit	 op	 de	 verbale	 component	 (gekristalliseerde	
component)	en	minder	op	vloeiende.	Maar	wat	we	zien	is	het	net	omgekeerd	is	bij	het	Flynn	
effect:	Het	vooral	op	vloeiende	en	minder	op	verbale.		

Het	 Flynn	 effect	 wordt	 niet	 enkel	 vastgesteld	 met	 intelligentieschalen,	 maar	 ook	 met	 baby-
ontwikkelingsschalen.	 Blijkbaar	 ontwikkelen	 baby’s	 zich	 vandaag	 de	 dag	 ook	 sneller	 dan	 enkele	
decennia	geleden.		

Dan	hebben	we	nog	een	hekelpunt,	het	verschil	tussen	blank	en	zwart. We	zien	eigenlijk	twee	dingen:	

- Ook	bij	de	zwarte	bevolking	is	de	intelligentie	toegenomen	de	voorbije	100	jaar.	
- Alleen	zien	we	dat	het	verschil	tussen	blank	en	zwart	stabiel	is	gebleven.	

Het	Flynn-effect	kunnen	we	enkel	verklaren	door	een	reeks	omgevingsfactoren,	we	kunnen	dit	niet	
genetisch	verklaren!	Dat	weten	we	vrij	zeker,	het	is	niet	een	bepaald	natuurlijk	selectieproces.	Wat	het	
Flynn-effect	dus	aantoont	is	dat	de	omgeving	een	substantiële	invloed	heeft	op	de	intelligentie.		
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5. Alternatieve	theorievorming		
	

A. Interindividuele	verschillen		
	

a) Gardners	(1983/84)	naturalistische	benadering	
	
Gardner	 komt	 helemaal	 niet	 uit	 de	 psychologie,	 die	 heeft	 een	 heel	 naturalistische	 benadering	
genomen,	 eigenlijk	 een	 menswetenschappelijke	 benadering.	 Hij	 is	 begonnen	 met	 biografieën	 te	
bestuderen	van	mensen	die	iets	bereikt	hebben	in	hun	leven,	waarvan	iedereen	het	erover	eens	is	dat	
die	een	speciale	cognitieve	vaardigheid	hadden	ontwikkeld	in	hun	leven.	En	op	basis	daarvan	heeft	hij	
een	 theorie	 ontwikkeld,	 wat	 hij	 noemt	 de	 ‘multiple	 intelligenties’:	 Linguïstisch,	 logisch-wiskundig,	
ruimtelijk,	muzikaal,	lichamelijk-motorisch,	interpersoonlijke,	intrapersoonlijk	(jezelf	reguleren,	inzicht	
in	jezelf).		

Eigenlijk	zou	je	kunnen	zeggen	dat	dit	niet	zo	heel	anders	is	dan	Thurstone.	Die	ging	ervan	uit	dat	er	
verschillende	 intelligenties	waren	onafhankelijk	van	elkaar	en	Gardner	heeft	dit	opnieuw	naar	voor	
geschoven.	 De	 essentie	 is	 dus	 dat	mensen	 heel	 sterk	 kunnen	 verschillen	 in	welke	 intelligenties	 ze	
ontwikkelen. 	

Er	is	een	probleem	met	deze	benadering:		

- Het	gaat	volgens	hem	om	onafhankelijke	vaardigheden.	Dit	is	een	probleem	omdat	we	heel	
zeker	zijn	dat	we	van	de	eerste	drie	evidentie	hebben	dat	ze	niet	onafhankelijk	zijn.	Dan	is	de	
vraag,	wat	met	die	anderen?		

o Muzikaal:	Niet	onafhankelijk	van	de	andere.	
o Lichamelijk-motorisch:	Moeten	we	dit	wel	een	intelligentie	noemen?		
o Interpersoonlijk	en	 intrapersoonlijk:	Wel	 interessant,	want	hij	heeft	dit	op	de	kaart	

gezet	lang	voor	emotionele	intelligentie.	En	emotionele	intelligentie	hangt	samen	met	
die	twee.		

Hoe	gaat	men	dit	nu	gebruiken	en	meten?	Vooral	observationeel.	Men	gaat	ook	wel	testjes	gebruiken,	
maar	 men	 gaat	 vooral	 observeren.	 Op	 basis	 daarvan	 gaat	 men	 proberen	 taken,	 opdrachten	
uitdagingen,	etc.,	aan	te	bieden	aan	kinderen	die	aansluiten	bij	hun	vaardigheden.	Dit	idee	is	op	zichzelf	
goed,	dat	je	je	onderwijssysteem	zodanig	opbouwt	dat	je	kinderen	aanspreekt	volgens	hun	interesses	
en	vaardigheden,	maar	je	hoeft	hiervoor	niet	100	jaar	aan	intelligentieonderzoek	te	negeren	en	dit	is	
wel	een	probleem	bij	Gardner!		

Hij	heeft	zelf	ook	altijd	geweigerd	echt	bruikbare	en	psychometrisch	verantwoorde	instrumenten	te	
maken	en	gebruiken	voor	zijn	theorie.	Je	moet	dus	heel	kritisch	zijn	tegenover	dit	model.		

	
b) ‘Competenties’	volgens	Greenspan	en	Driscoll	

	
In	 de	 praktijk	 is	 het	 tegenwoordig	 heel	 populair	 om	 te	 spreken	 over	 ‘competenties’	 in	 plaats	 van	
‘intelligentie’.		

Een	 voorbeeld	 van	 een	model	 is	 dat	 van	Greenspan	 en	Driscoll.	 Dat	 vindt	 zich	 vooral	 plaats	 in	 de	
managerswereld.	Zij	waren	geïnteresseerd	in:		Hoe	gaan	managers	met	concrete	problemen	om?	Hoe	
gaan	ze	die	oplossen?	Hoe	komen	ze	tot	creatieve	oplossingen?		
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Wat	ze	wouden	meten,	zijn	competenties.	Dat	definiëren	ze	als	als	de	kwaliteit	die	personen	aanzet	
tot	bereiken	van	doelen.	Ze	onderscheiden	vier	domeinen	van	competenties:		

- Persoonlijke	competenties: Hoe	je	met	een	persoonlijke	klacht	omgaat.	
- Affectieve	competenties: Hoe	ga	je	met	je	emoties	om?	
- Alledaagse	competenties: Hoe	verzin	je	praktische	oplossingen?	
- Academische	competenties.		

Wat	is	hiervoor	de	empirische	evidentie?	Intelligentie	is	nog	altijd	de	beste	voorspeller	van	succes	op	
het	werk.	Je	hebt	uitzonderingen,	je	hebt	heel	specifieke	situaties	waar	een	andere	test	het	misschien	
beter	doet.	We	moeten	dus	de	claims	die	de	competentiebenadering	maakt	serieus	reduceren,	zonder	
de	hele	theorie	aan	de	kant	te	schuiven	weliswaar.	

	
c) Leerpotentieel	en	dynamisch	testen	

	
Wat	doen	we	in	een	klassieke	IQ	test	afname?	We	geven	die	test	en	we	kijken	gewoon	hoeveel	items	
de	persoon	correct	heeft,	we	kijken	naar	de	score	en	berekenen	een	IQ. Wat	je	nu	kan	doen	is	niet	
zomaar	die	test	afnemen,	maar	telkens	feedback	geven.	Wat	je	ziet	is	dat	sommige	mensen	leren	van	
die	feedback	en	dat	anderen	hier	minder	van	leren.	We	gaan	dus	dynamisch	testen.	Je	gaat	het	niet	
volledig	 gestandaardiseerd	 doen,	 want	 je	 werkt	 niet	 bij	 iedere	 persoon	 op	 dezelfde	 manier. We	
hebben	onderzoek	dat	aantoont	dat	je	naast	die	klassieke	intelligentiescore	ook	kan	kijken	hoe	goed	
iemand	 verbetert	 na	 die	 feedback	 en	 dat	 dat	 een	 bijkomende	 voorspellende	 heeft	 voor	 bv.	
schoolsucces.		

	
d) Succesvolle	intelligentie	volgens	Sternberg	

	
Sternberg	heeft	een	concept	voorgesteld:	Succesvolle	intelligentie.	Dit	is	het	vermogen	om	succes	in	
het	 leven	 te	 bereiken	 gegeven	 je	 eigen	 standaarden	 in	 een	 specifieke	 socioculturele	
omgeving. Afhankelijk	 van	 de	 cultuur	waarin	 je	 leeft/opgroeit	 zal	 je	 andere	 vaardigheden	moeten	
ontwikkelen	 om	 het	 daar	 succesvol	 te	 doen.	 Het	 idee	 is	 dat	 je	 eigenlijk	 in	 relatieve	 termen	moet	
denken.		

Zijn	idee	is	ook	dat	we	niet	gewoon	moeten	kijken	naar	het	IQ,	maar	mensen	verschillen	ook	in	hun	
sterke	en	zwakke	kanten.	Mensen	die	echt	intelligent	zijn,	zijn	niet	per	se	in	alles	goed,	maar	kennen	
heel	goed	hun	eigen	vaardigheden	en	weten	heel	goed	hun	relatieve	sterktes	en	zwaktes	te	gebruiken	
en	eventueel	te	compenseren.	We	moeten	een	balans	maken	van	analytische,	creatieve	en	praktische	
vaardigheden.	 Hij	 vindt	 dat	 we	 ons	 te	 veel	 richten	 tot	 die	 analytische	 vaardigheden,	 terwijl	 in	 de	
praktijk	ook	die	andere	vaardigheden	van	belang	zijn.	

Intelligentie	heeft	volgens	hem	enerzijds	te	maken	met	het	begrijpen	van	wat	er	in	de	buitenwereld	
gebeurt,	maar	heeft	ook	te	maken	met	hoe	je	je	interne	ervaringen	percipieert,	vormgeeft	en	
begrijpt,	en	dan	nog	eens	met	de	interactie	tussen	binnen	en	buiten.		

Hij	 heeft	 heel	 veel	 empirisch	 onderzoek	 gedaan,	 en	 hij	 vond	 dat	 klassieke	 intelligentie	 het	meest	
voorspelt!		
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B. Sociale	context		
	
Nog	 een	 alternatieve	 benadering	 legt	 de	 nadruk	 op	 het	 feit	 dat	 menselijke	 theorieën	 gewoon	
constructies	 zijn.	 Volgens	 deze	 theorie	 is	 een	 wetenschappelijke	 theorie	 gewoon	 een	 mogelijke	
constructie	van	de	realiteit.	Men	gaat	onderzoeken	welke	constructies	mensen	maken	over	in	dit	geval	
intelligentie	en	intelligent	gedrag.		

Een	van	die	studies	is	van	Mugny	&	Carugati	(1989): Hebben	aan	mensen	verschillen	vragen	gesteld	
over	intelligentie:	

- Omschrijving	van	algemene	en	specifieke	intelligentie	
- Hoe	wiskunde,	talen,	tekenen	leren	
- Welke	informatiebronnen	van	belang	
- Gedragingen	van	intelligent	kind	
- Hoe	intelligentie	vaststellen	

We	 zien	 bij	 deze	 onderzochte	 leken	 vier	 thema’s	 naar	 voor	 komen	 die	 we	 in	 het	 klassieke	
intelligentieonderzoek	ook	zien	terugkomen:		

- Leken	 stellen	 zich	 de	 vraag:	 Waar	 komen	 individuele	 verschillen	 vandaan?	 Genetisch	 of	
omgevingsbepaald?	

- Leken	gaan	kijken	naar	de	relatie	met	sociale	regels	van	samenleving,	het	begrijpen	van	de	
sociale	omgeving	wordt	gezien	als	een	belangrijke	component	van	intelligentie	

- Intelligentie	is	het	product	van	‘hogere	processen’	
- Intelligentie	is	beïnvloedbaarheid	(SES,	erfelijkheid)	

In	 ander	 onderzoek	 heeft	 men	 gekeken	 naar	 sociale	 representaties.	 Men	 vond	 dat	 mensen	 die	
professioneel	vertrouwd	zijn	met	het	intelligentiebegrip	(bv.	leerkrachten)	er	eerder	vanuit	gaan	dat	
intelligentie	omgevingsbepaald	 is.	Ze	gaan	er	minder	vanuit	dat	het	een	 ‘natural	giftedness’	 is,	een	
soort	van	gave	dat	je	krijgt.	Men	heeft	ook	gezien	dat	buitenhuiswerkende	moeders	intelligentie	meer	
zien	als	gevolg	van	biologisch	maturatieproces.	Moeder	die	 thuis	werken	gaan	er	meer	vanuit	dat	
intelligentie	wordt	beïnvloed	door	de	omgeving.	Onze	constructies	van	hoe	we	de	realiteit	vormgeven	
zijn	dus	niet	belangenloos.		

	
6. Operationalisatie	en	meten	

	
A. Afbeelden	van	individuele	verschillen	in	intelligentietests		

	
1. De	 eerste	 methode	 die	 heel	 vaak	 gebruikt	 wordt	 om	 intelligentie	 te	 meten,	 is	 de	

exploratorische	factoranalyse.		
o Vanuit	het	Spearmanmodel	gaan	we	gewoon	één	factor	trekken.	Welke	batterij	je	ook	

hebt,	je	zal	altijd	een	grote	factor	hebben	waar	alle	subtesten	positief	op	laden.		
o Vanuit	Thurstone’s	benadering	ga	je	ervan	uit	dat	er	verschillende	factoren	zijn.	Dan	

gaan	 je	 een	 meerfactoriële	 structuur	 bekijken	 en	 dan	 ga	 je	 dat	 roteren	 naar	 een	
eenvoudige	structuur:	Elke	intelligentiesubtest	laadt	maar	op	één	factor,	elke	factor	
heeft	ofwel	hoge	of	lage	ladingen	en	elk	paar	van	factoren	heeft	een	ander	patroon	
van	ladingen.		
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o Hiërarchische	 factoranalyse	 (vb.	 Carroll): Kunnen	 we	 beter	 doen	 met	 een	
confirmatorische	factoranalyse.		

2. Confirmatorische	 factoranalyse:	A-priori	model	 toetsen	met	empirische	gegevens.	We	gaan	
kijken	in	welke	mate	dat	model	dan	past	bij	de	gegevens.		

o Berlin	intelligence	structure:	Men	veronderstelt	dat	je	enerzijds	algemene	intelligentie	
hebt,	 en	 dan	 vloeiende	 intelligentie,	 gekristalliseerde	 intelligentie	 en	 specifieke	
intelligentiefactoren.	Dat	werd	getoetst	bij	9520	studenten.	Dit	model	bleek	redelijk	
goed	te	werken.	

3. Multidimensionale	schalering:	We	hebben	dit	ook	al	behandeld	bij	persoonlijkheid	en	daar	gaf	
dat	 een	 plaatje	 dat	 niet	 goed	 interpreteerbaar	 was,	 maar	 hier	 is	 het	 héél	 goed	
interpreteerbaar. Je	 ziet	 hier	 een	 heel	 aantal	 intelligentiesubtesten,	 afgebeeld	 in	 een	
tweedimensionale	ruimte	met	multidimensionale	schalering.	Hoe	moet	je	dat	interpreteren?	
Als	 twee	 subtesten	 kort	 bij	 elkaar	 liggen	wilt	 dit	 zeggen	 dat	 ze	 sterk	 correleren.	 Als	 twee	
subtesten	dan	weer	ver	van	elkaar	liggen	wil	dit	zeggen	dat	ze	weinig	correleren. Wat	leert	
deze	 afbeelding	ons?	Wat	meer	 in	het	midden	en	wat	meer	 aan	de	buitenkant	 ligt.	 In	 het	
midden	liggen	de	redeneersubtesten,	deze	correleren	onderling	dus	vrij	hoog	met	elkaar	en	
correleren	gemiddeld	gezien	het	hoogst	met	alle	andere	 subtesten.	Dit	wijst	er	dus	op	dat	
abstract	 redeneren	een	kernaspect	 is	van	het	 intelligentieconstruct,	want	we	zien	dat	deze	
subtesten	 onderling	 hoog	 correleren	 en	 gemiddeld	 gezien	 het	 hoogst	 correleren	 met	 alle	
andere	subtesten.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

B. Afbeelden	van	(school)prestaties	met	klassieke	en	moderne	testtheorie		
	

- Klassieke	testtheorie		
- Moderne	 testtheorie:	Het	voordeel	van	de	MTT,	 is	dat	 je	confirmatorisch	gaat	werken.	We	

gaan	de	interne	structuur	van	de	test	toetsen.	

We	 hebben	 ook	 gezien	 of	 je	 nu	 een	 prestatietoets	 maakt	 met	 de	 klassieke	 of	 met	 de	 moderne	
testtheorie,	in	termen	van	bruikbaarheid	maakt	dit	niet	zo	heel	veel	uit.	Wat	de	MTT	wel	als	voordeel	
heeft,	 is	dat	we	bias	kunnen	onderzoeken.	Wat	we	ook	beter	kunnen	doen	 is bv.	prestatietoesten	
maken	voor	verschillende	 leeftijdsgroepen	die	partieel	overlappen	en	dan nagaan	hoe	iemand	zich	
ontwikkelt	doorheen	de	loopbaan.		
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DEEL	IX:	EMOTIONELE	INTELLIGENTIE	
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Conceptualisering	en	meting	van	emotionele	intelligentie	
	
Emotionele	intelligentie	is	een	construct	dat	nog	niet	zo	heel	 lang	bestaat,	de	eerste	publicatie	was	
van	1990	terwijl	die	van	intelligentie	al	in	1905	was.		

Er	is	redelijk	veel	rond	te	doen	in	de	literatuur	rond	wat	het	precies	is,	en	hoe	men	het	moet	meten.		
Er	zijn	verschillende	kampen	die	het	oneens	zijn	met	elkaar. 	

Er	zijn	twee	grote	manieren	om	emotionele	intelligentie	te	conceptualiseren:		

- De	intelligentiebenadering: Men	ziet	het	hier	vanuit	een	maximum	performance	perspectief,	
men	gaat	proberen	te	meten	en	nagaan	hoe	goed	iemand	is	 in	het	begrijpen	en	herkennen	
van	emoties,	managen	van	emoties,	etc.	Men	gaat	echt	taken	geven	waarop	men	dan	gescoord	
wordt	op	hoe	goed	ze	het	hebben	gedaan.		

- Persoonlijkheidsbenadering: Emotionele	 intelligentie	 is	 volgens	 deze	 benadering	 een	 niet-
cognitieve	 vaardigheid	 die	we	 onder	 andere	 kunnen	meten	 via	 zelfrapportage.	We	 vragen	
mensen	hoe	zeer	ze	inzicht	hebben	in	hun	eigen	emoties.	

Er	zijn	ook	een	aantal	aanverwante	begrippen	van	emotionele	intelligentie:	

- Sociale	intelligentie: Overlapt	met	het	begrip	emotionele	intelligentie	
- Praktische	intelligentie		
- Alexithymie: Zeer	belangrijk	begrip	vooral	in	het	domein	van	de	psychosomatiek	waarbij	men	

gaat	onderzoeken	hoe	het	komt	dat	sommige	mensen	zoveel	lichamelijke	klachten	hebben	
- Psychologische	oriëntatie: In	de	psychoanalyse	naar	voor	geschoven	

We	gaan	kijken	hoe	deze	begrippen	samenhangen	met	het	begrip	van	emotionele	intelligentie.		

	
1. Introductie		

	
Als	we	kijken	naar	de	geschiedenis	van	emotionele	intelligentie	zien	we	dat	er	al	voorlopers	waren	in	
de	literatuur	al	vanaf	de	jaren	’60.		

1. Maar	het	eerste	wetenschappelijke	artikel	waar	die	term	als	dusdanig	gebruikt	en	verdedigd	
wordt	om	een	fenomeen	te	beschrijven	is:	Mayer,	J.	D.,	DiPaolo,	M.	T.,	&	Salovey,	P.	(1990).	
Perceiving	 affective	 content	 in	 ambiguous	 visual	 stimuli:	 A	 component	 of	 emotional	
intelligence.	Mayer	had	het	toen	ontzettend	moeilijk	om	die	paper	gepubliceerd	te	krijgen.	Het	
idee	was	toen:	Je	hebt	de	rede,	dat	 is	de	klassieke	intelligentie	en	daartegenover	heb	je	de	
emoties.	Die	worden	dan	gezien	als	iets	onredelijk	en	het	idee	van	die	samen	te	brengen	vond	
men	toen	een	onzinnig	idee.	Maar	als	we	vandaag	de	dag	gaan	kijken	naar	onderzoek,	zien	we	
dat	emoties	helemaal	niet	onredelijk	zijn,	ze	hebben	een	eigen	bepaalde	dynamiek	en	als	we	
die	dynamiek	snappen	kunnen	we	de	redelijkheid	ervan	vrij	goed	gaan	inschatten.		

2. Er	werd	nog	een	andere	paper	gepubliceerd	van	Salovey,	P.,	&	Mayer,	J.	D.	(1990).		
3. Wat	 interessant	 is	 aan	 het	 construct	 is	 dat	 het	 eerste	 gelanceerd	 in	 de	wetenschappelijke	

literatuur	en	5	jaar	later	wordt	dit	gepopulariseerd	door	Damian	Goleman	(1995).	Dat	boek,	
‘Emotional	 intelligence’,	 is	 in	 ‘no	 time’	 ontzettend	 populair	 geworden.	 Het	 is	 geen	
wetenschappelijk	boek,	het	is	gewoon	wetenschapspopularisering. Goleman	is	eigenlijk	een	
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psycholoog	die	zich	vooral	bezighield	met	het	schrijven	van	gepopulariseerde	 literatuur.	Hij	
was	goed	in	het	vertalen	van	wetenschappelijke	literatuur	naar	begrijpbare	literatuur	voor	de	
populatie.	

4. Dus	dat	boek	deed	emotionele	intelligentie	in	1995	plots	boomen,	en	in	oktober	van	dat	jaar	
komt	het	begrip	EQ	uit	tegenover	het	begrip	IQ.	 In	no	time	komt	dit	op	de	cover	van	time-
magazine.	Een	van	de	gekende	(foute)	uitspraken	is:	‘IQ	gets	you	hired,	EQ	gets	you	promoted’.		
Wat	we	hier	hebben	 is	een	psychologisch	construct	dat	heel	snel	de	algemene	populatie	 is	
binnengedrongen.		
Een	 van	 de	 redenen	 dat	 deze	 twee	 begrippen	 (EQ	 en	 IQ)	 zijn	 samengebracht	 is	 dat	 de	
wetenschap	al	heel	stuk	verder	staat	waardoor	men	de	eigenheid	van	emoties	op	een	strikt	
wetenschappelijke	 manier	 kan	 onderzoeken,	 terwijl	 het	 voordien	 werd	 gezien	 als	 vage	
concepten.	Een	andere	reden	is	dat	er	in	1994	een	boek	werd	gepubliceerd,	‘The	Bell	curve’,	
over	klassieke	intelligentie	waarin	er	en	heel	sterk	genetisch	standpunt	werd	ingenomen.	Ze	
claimden	dat	er	hier	heel	weinig	aan	te	doen	was	en	dat	het	een	groot	deel	van	je	succes	in	de	
wereld	bepaalde.	Maar	dan	komt	Goleman	met	een	boek	waarin	hij	beweerde	dat	het	niet	IQ,	
maar	EQ	is	dat	vooral	belangrijk	is.	Hij	beweerde	dat	de	emoties	hetgeen	is	dat	ertoe	doet	en	
dat	we	dit	ook	kunnen	trainen.	Dit	is	plots	enorm	populair	geworden.	

5. Een	jaar	of	twee	later	stond	het	ook	bij	ons	in	de	‘Metro’.		

Ondertussen	is	het	dus	een	wijdverspreid	concept	met	zeer	veel	betekenissen.	Deze	vele	betekenissen	
zijn	eigenlijk	een	nadeel.	Het	is	wel	belangrijk	om	telkens	na	te	denken	over	wat	de	auteur	er	nu	net	
mee	bedoeld,	met	het	begrip.	

	
2. EI	als	persoonlijkheid	

	
A. Goleman		

	
Goleman	 is	 geen	 onderzoeker	 of	 theoreticus,	 maar	 gewoon	 iemand	 die	 onderzoek	 heeft	
samengebracht	en	op	een	coherente	manier	heeft	proberen	te	communiceren.	Nadien,	toen	zijn	boek	
zo	 een	 gigantisch	 succes	was	 geworden,	 heeft	 hij	 besloten	 om	 zich	 terug	 verder	 te	 richten	 op	 de	
toegepaste	wetenschap.	Hij	heeft	een	instrument	gemaakt,	hij	deed	trainingen,	lezingen,	etc.	

In	zijn	model	van	1995	gaat	hij	ervan	uit	dat	EI	bestaat	uit	5	grote	aspecten:		

- Emoties	kennen	
- Omgaan	met	emoties	
- Zichzelf	motiveren		
- Herkennen	van	emoties	in	anderen	
- Omgaan	met	relaties		

Maar	 ‘zichzelf	motiveren’:	Prof	heeft	hier	grootste	probleem	mee.	Het	 is	wel	heel	belangrijk,	maar	
waarom	zou	je	het	puur	motivationele	aspect	emotie	noemen?	De	vraag	naar	de	afbakening	wordt	
nog	 groter	 als	 je	 gaat	 kijken	 naar	 de	 subaspecten	 die	 hij	 daarin	 gaat	 onderscheiden	 Hij	 gaat	 ook	
zelfbewustzijn,	impulscontrole,	uitstel	van	gratificatie,	en	omgaan	met	stress	en	angst	beschouwen	als	
specifieke	vaardigheden	die	tot	het	bredere	construct	behoren.	Uitstel	van	gratificatie	is	toch	wel	veel	
meer	motivationeel	dan	emotioneel?	Dit	 is	 in	staat	zijn	tot	niet	 ingaan	op	een	directe	beloning	om	
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nadien	een	grotere	beloning	te	krijgen.	Als	je	motivatie	ziet	als	een	soort	controle	over	je	emoties	past	
het	 daar	 wel	 bij,	 maar	 hij	 schrijft	 voor	 een	 breed	 (werk)publiek	 waarbij	 het	 wel	 ziet	 als	 ‘jezelf	
motiveren’.		

Het	probleem	is	dat	EI	niet	gelijk	is	aan	klassieke	intelligentie	volgens	hem,	en	hij	definieert	dan	allerlei	
andere	factoren	dan	klassieke	intelligentie	om	het	goed	te	doen	in	het	 leven,	en	die	plaatst	hij	dan	
onder	één	noemer	van	EI.	Bijvoorbeeld	in	zijn	model	van	’97	gaat	hij	nog	verder,	en	onderscheidt	hij	
25	competenties,	bijvoorbeeld	politiek	bewustzijn,	klantoriëntatie,	zelfvertrouwen,	gewetensvolheid,	
prestatiedrang,	 etc. Deze	 verschillende	 specifieke	 vaardigheden	 zullen	 wel	 iets	 bijdragen	 aan	
succesvol	functioneren	op	het	werk,	maar	waarom	zou	je	dat	emotionele	intelligentie	noemen? Dus	
hier	zitten	we	al	een	beetje	met	een	probleem	wat	betreft	de	definiëring	van	Goleman,	hij	trekt	dit	
begrip	namelijk	heel	hard	open.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Goleman	zijn	basismodel,	zoals	het	nu	nog	verkocht	wordt,	is	wel	zeer	zinvol.	Het	gaat	daarin	om	4	in	
plaats	 van	 5	 grote	 basiscompetenties	 die	 te	maken	 hebben	met	 emoties	 herkennen	 en	managen	
binnen	zichzelf	en	anderen.	Dit	basismodel	is	vrij	handig,	maar	het	is	wat	hij	er	allemaal	rondhangt	dat	
minder	goed	is. Onder	Relation	Management	(het	managen	van	emoties	bij	anderen)	zet	hij	bv.	ook	
‘change	catalyst’.	In	een	economische	omgeving	bv.	waarbij	bedrijven	merges	aangaan	en	waarbij	je	
je	 dus	 moet	 aanpassen	 aan	 een	 nieuwe	 marktomgeving,	 is	 het	 inderdaad	 belangrijk	 dat	 iemand	
verandering	 kan	 teweegbrengen	 etc.	Maar	 opnieuw	 is	 de	 vraag	 of	we	 dit	 emotionele	 intelligentie	
moeten	noemen.		

Het	instrument	dat	voor	dit	model	werd	ontwikkeld,	is	de	ECI:	Emotional	Competence	Inventory	
(Boyatzis,	 Goleman,	 &	 Rhee,	 2000).	 Die	 kan	 gebruikt	 worden	 voor	 zelfbeoordeling	 en	 ander-
beoordeling.	

- Betrouwbaarheid	en	validiteit:	tussen	.61	en	.93,	dus	redelijk	betrouwbaar.	
- Factorstructuur:	Maar	als	je	een	factoranalyse	doet,	blijkt	daar	dominant	1	grote	factor	in	te	

zitten,	terwijl	je	er	eigenlijk	minstens	vier	of	vijf	zou	verwachten	volgens	het	model.	Wat	zou	
een	verklaring	kunnen	zijn? Hoe	komt	dit?		

o Optimistische	verklaring:	EI	is	een	reëel	fenomeen,	al	die	aspecten	hangen	gewoon	zo	
sterk	samen	dat	het	eigenlijk	dominant	één	factor	is.		
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o Zelfrapportage:	Doordat	het	allemaal	vrij	positieve	items	zijn	kan	het	zijn	dat	je	jezelf	
te	 positief	 gaat	 inschatten.	 Mensen	 hebben	 een	 totaalbeeld	 van	 zichzelf	 en	
beantwoorden	 alles	 in	 functie	 van	 dat	 totaalbeeld.	 Er	 ontstaat	 dus	 sociale	
wenselijkheid! Dit	is	een	probleem	dat	je	altijd	in	rekening	moet	brengen	als	je	met	
zelfrapportage	werkt.		

o Die	twee	zijn	niet	mutueel	exclusief!	
- Predictieve	validiteit:	In	een	studie	hadden	ze	zogezegd	een	studie	gedaan	bij	partners	van	een	

consultancy	bedrijf	en	wat	vonden	zij?		
o Partners	die	hoog	scoorden	op	zelfregulatie	scoorden	390%	winst	meer	dan	partners	

die	laag	scoorden.	
o Partners	die	hoog	scoorden	op	sociale	vaardigheden	scoorden110%	winst	meer	dan	

partners	die	laag	scoorden.	
o Partners	die	hoog	scoorden	op	analytisch	redeneren	scoorden	50%	winst	meer	dan	

partners	die	laag	scoorden.	
Conclusie:	Emotionele	intelligentie	was	belangrijker	dan	klassieke	intelligentie.	Maar	
als	 je	 zoiets	 ziet,	moet	 je	 heel	 achterdochtig	 zijn.	We	 hebben	 heel	wat	 onderzoek	
gedaan	 naar	 klassieke	 intelligentie	 en	 daarvan	 weten	 we	 dat	 het	 de	 single	 best	
predictor	 is. Het	past	natuurlijk	wel	binnen	een	hype	van	 ‘Emotional	 intelligence	 is	
very	important	and	it	will	make	your	life’,	maar	daar	moeten	we	dus	voorzichtig	mee	
zijn.	

	
B. Bar-On	(1997)	

	

Bar-On	 heeft	 het	 wetenschappelijker	 aangepakt	 dan	 Goleman. Hij	 heft	 ook	 een	 zelf-rapportage	
instrument	 gemaakt	 vanuit	 die	 persoonlijkheidsbenadering.	 Hij	 gaat	 er	 dus	 van	 uit	 dat	 emotional	
intelligence	gaat	om	non-cognitive	abilities.		

Hij	onderscheidde	in	zijn	oorspronkelijke	model	5	grote	composietschalen	met	15	subschalen:		

- Intrapersoonlijk	EQ:	Zelfaandacht,	emotioneel	zelfbewustzijn,	assertiviteit,	onafhankelijkheid,	
zelfactualisering.	 Je	 ziet	 hier	 hetzelfde	 probleem	 als	 bij	 Goleman	 naar	 voor	 komen,	 nl.	 is	
zelfactualisering	emotionele	 intelligentie?	Is	dat	 inherent	 iets	dat	emotioneel	 is?	Dat	begrip	
komt	uit	de	theorie	van	Maslow,	en	dat	is	een	motivatietheorie.	Maar	zelfbewustzijn	hoort	er	
dan	wel	weer	bij.		

- Interpersoonlijk	 EQ:	 Empathie,	 sociale	 verantwoordelijkheid,	 interpersoonlijke	 relaties.	 Is	
sociale	verantwoordelijkheid	wel	emotionele	intelligentie?	Want	als	dat	zo	is,	zou	je	eigenlijk	
zeggen	dat	emotionele	intelligentie	een	morele	eigenschap	is.		

- Stressmanagement	EQ:	Stress	tolerantie,	impulscontrole	
- Adaptabiliteit	EQ:	Realiteitstesting,	flexibiliteit	en	probleemoplossing	
- Algemeen	 gemoedstoestand	 EQ:	 Optimisme	 en	 geluk.	 Van	 optimisme	 zou	 je	 nog	 kunnen	

zeggen	dat	er	een	emotionele	component	in	zit,	maar	geluk	zit	hier	ook	in.	Dat	laatste	is	een	
beetje	een	probleem,	want	dan	is	de	vraag	wat	EI	dan	zou	moeten	voorspellen.	Je	kan	je	wel	
voorstellen	dat	mensen	die	 een	hoger	 EQ	hebben,	beter	hun	emoties	 kunnen	optimistisch	
houden,	en	bijgevolg	minder	psychopathologie	zoals	depressie	zullen	hebben	en	meer	gelukkig	
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zullen	zijn.	Maar	dat	is	geen	gevolg	van	EI.	Als	je	dat	dan	in	het	begrip	zelf	steekt,	wat	voorspelt	
het	dan	nog	als	geluk	niet	een	gevolg	is	maar	een	onderdeel	van	het	begrip	zelf?		

Vandaag	de	dag	wordt	het	model	gecommercialiseerd	door	MHS	Assessments.	Men	heeft	ondertussen	
die	 ‘geluk’	 eruit	 gesmeten,	en	men	heeft	 intrapersoonlijk	 EQ	opgesplitst	 in	 self-perception	en	 self-
expression.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Als	je	de	vragenlijst,	EQ-i	(Emotional	Quotient	Inventory)	aflegt	krijg	je	zo’n	profiel	op	de	verschillende	
aspecten	van	emotionele	intelligentie.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bar-On	heeft	heel	wat	(degelijk)	onderzoek	gedaan	met	zijn	instrument.	Aantal	bevindingen:	

- Geslachtsverschillen:	Geen	algemene	geslachtsverschillen.	Als	je	naar	de	totaalscore	kijkt,	zie	
je	geen	verschillen.	Er	zitten	wel	verschillen	op	de	subcomponenten: Vrouwen	scoren	hoger	
op	 interpersoonlijk	 EQ,	 en	 mannen	 hoger	 op	 intrapersoonlijk,	 stress	 management	 en	
adaptabiliteit	EQ		
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- Leeftijdtijdsverschillen:	Scores	stijgen	tot	begin	50	jaar.	
- Geen	etnische	verschillen	in	de	VS	
- Matige	correlatie	met	positieve	impressie/sociale	wenselijkheid	(.19).	Dit	is	wel	belangrijk	om	

te	weten,	 zodat	we	kunnen	uitsluiten	dat	mensen	gemakkelijk	oneerlijk	antwoorden	op	de	
vragenlijst.	

- Hoge	 correlaties	 tussen	 subschalen	 (.50). Dit	 wilt	 niet	 zeggen	 dat	 die	 subschalen	 exact	
hetzelfde	meten,	maar	 er	 is	 duidelijk	 toch	 1	 onderliggende	 dimensie	 die	 naar	 boven	 komt	
drijven.		

- Redelijke	interne	consistentie	(.69-.86)	
- Stabiliteit	(.66/.73)	
- Slechts	10	factoren	in	confirmatorische	factoranalyse	onderscheiden		

Dus	in	termen	van	psychometrische	kwaliteiten	valt	dit	model	nog	mee.	Maar	je	moet	niet	alleen	kijken	
naar	 interne	 structuur,	 naar	 betrouwbaarheid,	 naar	 de	 theorie,	 maar	 ook	 naar	 het	 nomologische	
netwerk.	 Vind	 je	 de	 verbanden	 terug	 (verbanden	 die	 je	moet	 vinden,	 verbanden	 die	 je	 niet	moet	
vinden)?		

- Afwezigheid	van	correlaties	met	IQ-testen. Dit	verwachtte	hij	ook,	want	als	je	EI	definieert	als	
een	non-cognitive	 ability	mag	het	 niet	 samenhangen	met	 een	maat	 van	 typisch	 cognitieve	
vaardigheden.		

- Je	 verwacht	 correlaties	met	andere	persoonlijkheids-	en	psychopathologiematen,	maar	het	
probleem	is	dat	die	correlaties	hoog	zijn.		

o r	=	+.64	tussen	EQ-i	Zelfaandacht	en	Emotionele	stabiliteit	PF16 	
o r	=	-.85	tussen	EQ-i	Probleemoplossing	en	Obsessief-Compulsief	SCL-90 	
o r	=	-.85	tussen	EQ-i	Interpersoonlijke	relaties	en	Interpersoonlijke	sensitiviteit	SCL-90		

Wat	 is	nu	het	probleem?	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	 je	die	correlaties	theoretisch	verwacht,	
maar	als	die	correlatie	zó	sterk	is,	is	het	de	vraag	wat	je	anders	meet	dan	wat	er	al	bestaat	in	
de	literatuur.	Bijvoorbeeld	de	Symptom	Checklist	bevat	90	soorten	klachten,	en	als	dat	zo	sterk	
correleert,	hoe	verschilt	de	EQ-i	daar	dan	van?		

	
C. Problemen	met	Goleman	en	Bar-On		

	

a) Wat	behoort	niet	tot	het	concept	EI? 	
	
Een	probleem	bij	zowel	Goleman	als	Bar-On	is	het	afgrenzen	van	het	begrip.	Wat	behoort	wel	en	wat	
behoort	 niet	 tot	 het	 begrip	 emotionele	 intelligentie?	 Dit	 is	 een	 fundamenteel	 probleem	 als	 we	
psychologische	testen	maken.	Daarom	moet	er	altijd	goed	gekeken	worden	naar	het	theoretisch	kader,	
om	van	daaruit	een	test	te	ontwikkelen.	Afhankelijk	van	de	definitie,	ga	je	het	construct	op	een	andere	
manier	operationaliseren.	

	
b) Gevaar	van	herbenoemen	persoonlijkheid	als	EI	

	
Het	 grote	 probleem	 met	 deze	 benadering	 is	 dat	 er	 heel	 wat	 aspecten	 in	 zitten	 van	 klassieke	
persoonlijkheid	waar	we	ook	al	tientallen	jaren	onderzoek	naar	hebben	die	plots	onder	een	nieuwe	
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noemer	 vallen	 en	waarbij	men	 eigenlijk	 klassiek	 persoonlijkheidsonderzoek	 naast	 zich	 neer	 legt	 of	
gewoon	niet	doorneemt	en	niet	mee	betrekt	in	het	onderzoek.		

	
c) Niet	één	onderliggend	concept,	maar	verschillende,	soms	tegenstrijdige	concepten	

	
Dit	 is	 het	 ergste	bij	Goleman: We	weten	 vanuit	 klassiek	persoonlijkheidsonderzoek	dat	 een	aantal	
aspecten	die	Goleman	ziet	als	basisvaardigheden	van	emotionele	 intelligentie	niet	samenhangen	of	
zelfs	tegengesteld	zijn:	

- Prestatiedrang	 versus	 gewetensvolheid: Hij	 zet	 gewetensvolheid	 aan	 de	 ene	 kant	 en	
prestatiedrang	en	motivatie	aan	de	andere	kant	als	twee	belangrijke	aspecten	van	emotionele	
intelligentie.	Vanuit	persoonlijkheidsonderzoek	weten	we	dat	deze	op	heel	gespannen	voet	
staan	met	elkaar.	Mensen	die	heel	prestatie	georiënteerd	zijn	nemen	soms	eens	een	loopje	
met	de	ethische	regels	en	mensen	die	heel	gewetensvol	zijn	zullen	soms	verzaken	aan	een	heel	
belangrijk	 doel	 omdat	 men	 vindt	 dat	 de	 regels	 ertoe	 niet	 ethisch	 zijn.	 Dat	 weten	 we	 uit	
persoonlijkheidsonderzoek.	 Maar	 dan	 plaatst	 men	 dat	 samen	 in	 één	 model. Voor	
succesvolheid	zijn	beide	aspecten	belangrijk,	maar	je	moet	een	soort	balans	maken.		

- Hoog	zelfvertrouwen	versus	rekening	houden	met	anderen.		

	
d) Pretenties	niet	hard	te	maken	

	
Er	 zijn	 heel	 hoge	 pretenties	 die	 Goleman	 naar	 voor	 heeft	 geschoven	 in	 zijn	 boek,	 namelijk	 dat	
emotional	 intelligence	 veel	 belangrijker	 is	 dan	 de	 klassieke	 cognitieve	 intelligentie,	 maar	 daar	 is	
helemaal	geen	evidentie	voor.		

	
D. Waaraan	moet	een	goed	construct	voldoen?	

	
1. Goede	operationalisering:	We	moeten	een	goede	theorie	hebben	en	vooral	kijken	in	elke	mate	

we	met	onze	theorie	de	test	operationaliseren.	Dekt	de	test	de	operationalisering	goed?		
2. Incrementele	validiteit:	De	test	moet	iets	anders	meten	dan	wat	reeds	bestaat.	Het	moet	iets	

voorspellen	bovenop	wat	we	al	weten. Bijvoorbeeld	Schutte	heeft	een	EI-schaal	ontwikkeld,	
en	zij	vindt	dat	het	punten	op	het	einde	van	het	eerste	jaar	universiteit	voorspelt	(.32).	Is	dat	
een	argument	voor	de	waarde	van	het	 instrument?	Niet	noodzakelijk,	omdat	we	weten	dat	
een	klassieke	persoonlijkheidsmeting	dat	ook	doet.	Je	moet	eigenlijk	kunnen	aantonen	dat	je	
bovenop	die	persoonlijkheidsmeting	nog	iets	extra	kan	voorspellen	met	die	EI-schaal.	Het	is	
belangrijk	dat	we	dit	 allemaal	weten,	maar	het	 is	natuurlijk	wel	 zo	dat	we	 in	een	concrete	
context	kunnen	zeggen	dat	we	niet	geïnteresseerd	zijn	in	alle	vijf	de	dimensies	en	subfacetten	
van	persoonlijkheid.	Het	kan	perfect	zijn	dat	in	die	context	emotionele	intelligentie	centraal	
staat	en	dit	 is	 volledig	gerechtvaardigd! Wat	niet	 gerechtvaardigd	 is,	 is	 zeggen	dat	we	een	
nieuw	belangrijk	construct	hebben	dat	we	tot	voorheen	niet	hadden.		
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3. EI	als	mentaal	vermogen		
	
Een	heel	andere	benadering	is	de	maximum	performance	benadering	(hier	is	de	prof	grote	voorstander	
van).		

EI	als	mentaal	vermogen	is	een	visie	van	Mayer,	Salovey,	&	Caruso.	Zij	definiëren	EI	als	‘An	intelligence	
that	processes	and	benifits	from	emotions’.	Het	concept	is	duidelijk	gedefinieerd	en	dit	is	een	van	de	
redenen	 waarom	 dit	 een	 goede	 benadering	 is. Het	 gaat	 hier	 echt	 om	 de	 overlap	 tussen	 klassiek	
cogntief	 functioneren	 en	 emotioneel	 functioneren.	 EI	 gaat	 over	 cognitief	 functioneren,	 maar	 met	
emoties	als	inhoud.	Het	is	veel	duidelijker	afgebakend.		

Zij	zien	het	als	een	afzonderlijke	vorm	van	intelligentie.	Hier	beginnen	we	steeds	meer	evidentie	voor	
te	vinden.	Zij	vertrekken	van	het	klassiek	hiërarchische	intelligentiebegrip	waarbij	je	de	grote	drie	hebt:	
Abstract	redeneren,	gekristalliseerde	 intelligentie	en	visueel	 ruimtelijke	 intelligentie. Ze	zeggen	dat	
emotionele	intelligentie	eigenlijk	een	vierde	grote	tak	is.	Ze	definiëren	het	als	een	vorm,	een	aspect	
van	klassieke	intelligentie.		

Ze	 bakenen	 EI	 beter	 af	 waardoor	 ze	 niet	 claimen	 dat	 alles	 wat	 goed/belangrijk	 is,	 emotionele	
intelligentie	is.	Bijvoorbeeld	creativiteit	gaat	je	ook	wel	helpen	bij	je	jobprestaties,	maar	zij	smijten	dat	
niet	 zomaar	 onder	 EI.	 Dat	 heeft	 niet	 noodzakelijk	 iets	 te	 maken	 emoties.	 Wat	 centraal	 staat	 bij	
afbakening,	 is	 jprobleemoplossing:	 Er	moet	 een	 cognitieve	 activiteit	 zijn	waarmee	 je	 tot	 een	 goed	
resultaat	 komt.	 In	 dat	 opzicht	 maken	 zij	 een	 heel	 duidelijk	 onderscheid	 tussen	 ‘sociaal	 zijn’	
(persoonlijkheidstrek,	hangt	samen	met	extraversie)	en	‘in	stand	houden	van	sociale	relaties’	(in	staat	
zijn	warme,	interpersoonlijke	relaties	te	ontwikkelen	en	te	behouden).	Het	eerste	is	iets	wat	je	typisch	
doet,	iets	gemiddelds,	het	tweede	is	een	vaardigheid.		

Mayer	et	al.	zien	EI	als	unitair	concept	met	vier	takken:		

1. Emotionele	 perceptie	 en	 identificatie:	 Herkennen	 en	 invoer	 van	 informatie	 van	 het	
emotiesysteem.	Het	 in	staat	zijn	om	emotionele	 informatie	 te	kunnen	afleiden	zoals	zij	het	
meten	van	wat	je	ziet,	het	visuele	aspect.		

2. Emotionele	 facilitering	 van	 denken:	 Gebruik	 van	 emoties	 om	 cognitieve	 processen	 te	
verbeteren.	Het	 idee	 is	dat	 je	 inzicht	hebt	 in	hoe	emoties	 je	denken	kunnen	bevorderen	of	
problematisch	kunnen	zijn.	Voorbeeld:	Stel	dat	je	en	werkje	moet	maken	in	kleine	groepjes	en	
je	moet	heel	creatief	zijn.	Wat	is	de	meest	aangewezen	emotionele	toestand	om	dat	te	doen?	
Je	moet	in	een	opgewekte,	blije	toestand	zijn. Als	je	bv.	kwaad	bent,	ben	je	heel	gefocust	en	
gedreven.	Maar	als	je	veel	ideeën	moet	generen	is	kwaadheid	net	niet	geschikt,	want	dan	focus	
je	op	je	bron	van	kwaadheid.		

3. Emotioneel	begrip:	Cognitieve	verwerking	van	emoties,	het	begrijpen	van	emotieprocessen.	
Begrijp	je	dat	als	iemand	kwaad	is,	dat	dat	samengaat	met	een	agressieve	actietendens?		

4. Emotiemanagement:	Management	van	eigen	emoties	en	die	van	anderen.	

Het	instrument	om	dit	te	meten	is	de	MSCEIT:	Mayer,	Salovey,	and	Caruso	Emotional	Intelligence	Test	
(Mayer,	Salovey,	&	Caruso,	1999).	Het	is	op	dit	ogenblik	een	heel	belangrijk	instrument,	maar	kost	een	
fortuin	om	deze	te	gebruiken.	Het	bestaat	uit	deze	vier	takken:	
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- Tak	1:	Perceptie	van	emoties:		
o In	gelaatsuitdrukkingen: Ze	krijgen	een	foto	van	gelaatsuitdrukkingen	en	dan	moeten	

ze	zeggen	welke	emotie	die	foto	uitdrukt.	
o In	landschappen	
o In	abstracte	tekeningen: Abstract,	figuratieve	tekeningen	en	dan	moeten	ze	zeggen	

welk	gevoel,	emotie	die	tekening	uitdrukt.	
Het	 bevat	weinig	 verbale	 aspecten.	Men	moet	 aanduiden	 op	 een	 5-puntenschaal	 in	welke	
mate	de	emotie	aanwezig	is.	

- Tak	2:	Emotionele	facilitering	
o Synesthesiesubschaal	 belangrijkste	 (smaak,	 gevoel,	 kleur): Hoe	 jij	 links	 kan	 leggen	

tussen	verschillende	zintuigen	met	emotioneel	geladen	informatie.	
o Gebruik	van	emoties	bij	redeneren	en	probleemoplossing: Wat	moet	je	bv.	doen	als	

je	creatieve	ideeën	moet	genereren?		
- Tak	3:	Begrijpen	emoties:		

o Mengvormen: Je	zou	bv.	kunnen	vragen	wat	de	verschillende	emoties	zijn	die	aan	bod	
komen	bij	jaloezie.	

o Transities: Iemand	 die	 bv.	 eerst	 heel	 kwaad	 is	 dan	 iemand	 kwetst,	wat	 is	 dan	 het	
volgende	gevoel?	Schuld.	

o Progressies: Je	bent	blij	en	wordt	alleen	maar	blijer,	wat	ga	je	dan	hebben?	Dan	kom	
je	waarschijnlijk	terecht	in	extase.		

- Tak	4:	Managen	van	emoties:		
o Reguleren	van	emoties	bij	zichzelf	
o Reguleren	van	emoties	bij	anderen		

Een	aantal	bevindingen:		

- Psychometrisch	is	het	in	termen	van	betrouwbaarheid	wel	oké.	In	termen	van	factorstructuur:	
Je	hebt	duidelijk	één	hogere	orde	factor.		

- Het	correleert	dus	met	verbale	intelligentie	en	niet	zozeer	met	abstract	redeneren.		
- Er	is	een	redelijke	correlatie	met	EQ-i,	met	zelfrapportage.	
- Toename	 met	 leeftijd: Naarmate	 mensen	 ouder	 worden	 krijgen	 ze	 een	 beter	 inzicht	 in	

emotionele	situaties.		
- Correleert	.28	met	zelfgerapporteerde	levenstevredenheid	
- We	 zien	 dat	 de	 correlatie	met	 persoonlijkheidsmaten	matig	 is,	 de	 hoogste	 is	 die	met	 self-

esteem	en	deze	is	.31.	
- Men	heeft	onderzoek	gedaan	bij	universiteitsstudenten	en	adolescenten	en	men	vond	dat	de	

scores	op	de	test	samenhangen	met	zelfgerapporteerde	agressie.	Hoe	hoger	men	op	de	test	
zit	hoe	minder	zelfgerapporteerde	agressie	(-.40).		

- In	een	studie	rond	de	effectiviteit	van	teamleiderschap	vond	men	redelijke	correlatie	tussen	
interindividuele	verschillen	in	emotionele	intelligentie	en	hoe	men	dan	werd	beoordeeld	als	
teamleider	(.51).		

Een	van	de	centrale	problemen	bij	die	maximal	performance	benaderingen,	is	het	probleem	van	het	
juiste	antwoord.	Tot	nu	toe	is	het	allemaal	mooi,	je	definieert	het	beter,	je	grenst	het	mooi	af,	je	ziet	
verschillende	subfacetten,	psychometrisch	valt	dat	allemaal	nog	wel	mee,	etc.	Maar	de	grote	vraag	is	
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hoe	wij	in	de	emotie	domeinbepalen	of	iets	correct	is	of	niet.	Dit	is	een	essentiële	voorwaarde	om	te	
kunnen	spreken	van	een	maximum	performance	test.	Als	we	niet	kunnen	zeggen	dat	het	ene	antwoord	
beter	is	dan	het	andere,	kunnen	we	ook	niet	spreken	van	een	maximum	performance	test. Hoe	heeft	
men	dat	probleem	proberen	oplossen?		

- Doelcriteria: Iemand	 heeft	 bv.	 een	 bepaalde	 emotionele	 gelaatsuitdrukking,	 iemand	
fotografeert	die	en	men	vraagt	dan	achteraf	wat	men	daar	heeft	gevoeld.	Deze	benadering	is	
een	 beetje	 problematisch	 omdat	 mensen	 zich	 niet	 altijd	 bewust	 zijn	 van	 hun	
emoties. Bijvoorbeeld	als	men	met	de	auto	of	de	fiets	net	ontsnapt	aan	een	ongeval	wordt	
men	zich	vaak	pas	bewust	van	de	angst	nadat	men	ontsnapt	is,	niet	op	het	moment	zelf!	Het	
bewustzijn	komt	pas	achteraf	of	kan	zelfs	helemaal	niet	aanwezig	zijn.	Doelcriteria	zijn	dus	
geen	sluitende	manier	om	vast	te	stellen	wat	het	correcte	antwoord	is.	

- Expertcriteria: Je	vraagt	aan	experts	in	emoties	wat	het	goede	antwoord	is. Maar	dan	komt	
de	vraag:	Is	vragen	wat	de	adequate	manier	is	om	te	reageren	in	real	life	aan	onderzoekers	die	
hun	hele	leven	doorbrengen	in	laboratoria	wel	de	juiste	manier?	Nog	een	probleem	van	de	
expertcriteria	 is	de	bepaling	van	 je	experts:	Wie	gaat	bepalen	of	 jij	een	expert	bent	op	het	
gebied	van	emoties?	Wordt	regelmatig	gebruikt,	maar	het	is	niet	dat	dat	sluitend	is.	

- Consensuscriteria: Men	vraagt	aan	een	grote	groep	mensen	wat	het	correcte	antwoord	is	en	
dat	neem	je	als	referentiepunt.	De	meesten	maken	gebruik	van	deze	benadering. Maar	dit	is	
ook	problematisch:	Bij	bv.	de	Raven	Progressive	Matrices	bestaat	een	moeilijk	item	er	net	in	
dat	het	overgrote	deel	van	de	mensen	niet	weet	wat	het	correcte	antwoord	is.		

Dit	probleem	is	nog	niet	opgelost,	maar	we	weten	wel	dat	er	hoge	correlaties	zijn	tussen	expertcriteria	
en	consensuscriteria,	want	die	kunnen	we	heel	gemakkelijk	onderzoeken.	Dus	als	je	aan	experts	vraagt	
wat	 het	 juiste	 antwoord	 is,	 of	 je	 geeft	 je	 instrument	 aan	 een	 grote	 groep	 mensen,	 dan	 gaan	 de	
antwoorden	overlappen.		

Maar	de	vraag	blijft	ook,	zeker	met	die	consensuscriteria,	of	je	niet	sociale	wenselijkheid/conformisme	
aan	het	meten	bent,	namelijk	dat	de	persoon	weet	wat	er	verwacht	wordt	in	de	maatschappij,	in	de	
sociale	omgeving.		

Nog	een	andere	vraag	is	of	het	niet	cultureel	bepaald	is	wat	juist	is.	Bijvoorbeeld	hier	mag	je	wenen	op	
een	begrafenis,	maar	in	andere	culturen	mag	je	dat	vooral	niet	doen.		

	
4. Gerelateerde	constructen		

	
A. Sociale	intelligentie		

	
Sociale	 intelligentie	 is	 een	begrip	dat	eigenlijk	 al	 vrij	 vroeg	 in	de	 intelligentieliteratuur	aanwezig	 is,	
namelijk	van	de	jaren	’30.		

Het	wordt	gedefinieerd	als:	De vaardigheid	van	om	te	gaan	met	mensen,	 interpersoonlijke	kennis,	
inzicht	 in	 gemoedstoestand	 en	 trekken	 van	 anderen,	 correct	 beoordelen	 van	 gevoelens,	
gemoedstoestanden	en	motivaties,	effectief	sociaal	 functioneren,	decoderen	van	niet-verbale	cues,	
empathie.	Het	gaat	dus	om	het	begrijpen	van	het	gedrag	van	anderen.		
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Wat	we	vaststellen	met	maximal	performance	benaderingen	is	dat	metingen	van	sociale	intelligentie	
dikwijls	 hoog	 correleren	 met	 klassieke	 intelligentie	 metingen,	 vooral	 bij	 verbale	 intelligentie.	
Bijvoorbeeld	een	subtest	in	sommige	intelligentiebatterijen	is	plaatjes	ordenen:	Je	krijgt	plaatjes	die	je	
moet	leggen	in	volgorde	om	tot	een	verhaalt	e	komen.	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	je	daarmee	een	vorm	
van	sociale	intelligentie	aan	het	meten	bent,	dat	je	nagaat	of	mensen	inzicht	hebben	in	het	verloop	
van	menselijke	interacties. Het	enige	waar	het	niet	mee	correleert,	is	het	decoderen	van	niet-verbale	
cues.	 Daar	 zit	 natuurlijk	 een	 heel	 duidelijke	 overlap	 met	 het	 klassieke	 emotionele	 intelligentie	
construct,	 want	 een	 van	 de	 pijlers	 van	 emotionele	 intelligentie	 is	 het	 kunnen	 percipiëren	 van	
emotionele	informatie	in	de	gelaatsuitdrukkingen	van	anderen.		

	
B. Praktische	intelligentie		

	
Praktische	intelligentie	is	probleemoplossing	in	alledaagse	situaties,	impliciete	kennis,	niet	geleerd	via	
expliciete	instructies	maar	geleerd	door	te	doen.	

Dit	 is	een	begrip	dat	heel	hard	gepromoot	wordt	door	Sternberg	die	 in	een	van	 zijn	modellen	een	
onderscheid	 maakt	 tussen	 de	 klassieke/academische	 intelligentie,	 creativiteit	 en	 praktische	
intelligentie. Het	idee	is	dat	sommige	mensen,	meer	dan	anderen,	leren	van	gewoon	dingen	doen	en	
in	een	bepaalde	omgeving	te	zijn	los	van	hun	algemene	intelligentie.	Sommige	mensen	leren	meer	van	
de	praktische	ervaring.	

Het	valt	te	onderscheiden	van	persoonlijkheid.	Het	gaat	niet	zozeer	om	persoonlijkheid,	maar	het	gaat	
echt	om	leren	uit	ervaringen.	

Sternberg	 heeft	 geprobeerd	 dit	 te	 operationaliseren	 en	 te	meten	 en	 hij	 vindt	 daar	wel	 nogal	 wat	
evidentie	voor.		

- Hij	heeft	gekeken	bij	Master	of	Business-studenten	en	mensen	die	al	werken	in	bedrijven	met	
een	MBA-diploma	 naar	 mogelijke	 reacties	 op	 allerlei	 kritische	 situaties	 (van	 constructieve	
reacties	 tot	 niet-constructie	 reacties	 volgens	 experts	 in	 het	 veld).	 Wat	 stelt	 men	 vast?	
Impliciete	kennis	van	business	managers	hangt	samen	met	jaren	ervaring,	loon	en	of	men	al	
dan	niet	werkt	voor	een	topbedrijf.	Het	is	iets	wat	men	leert	on	the	job.	Dit	zien	we	doordat	
het	samenhangt	met	jaren	ervaring.		

- Hij	keek	ook	naar	de	kennis	van	geneeskundige	krachten	in	Kenia.	In	de	lokale	cultuur	daar	is	
dit	belangrijke	kennis!	Hij	stelde	vast	dat	er	een	negatieve	correlatie	is	tussen	de	kennis	van	
geneeskrachtige	kruiden	en	IQ.	Hij	verklaarde	dit	door	zijn	praktische	intelligentie.	Kinderen	
die	naar	school	gaan	krijgen	meer	mee	van	de	westerse	kennis	en	zullen	beter	scoren	op	onze	
intelligentietesten,	maar	 krijgen	weer	minder	mee	 van	 de	 impliciete	 kennis	 van	 hun	 eigen	
cultuur.	Het	omgekeerd	geldt	dan	voor	de	kinderen	die	heel	veel	leren	van	de	geneeskundige	
krachten	van	kruiden	in	hun	cultuur.		

	
C. Alexithymie		

	
Dit	 is	 een	 belangrijk	 concept	 in	 psychosomatisch	 onderzoek.	 Het	 komt	 oorspronkelijk	 uit	
psychoanalytische	hoek.	
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Etymologisch	 betekent	 het:	 A	 –	 lexos	 –	 thymos	 =	 Zonder	 woorden	 voor	 gevoelens.	 Het	 gaat	 om	
mensen	die	niet	in	staat	zijn	om	hun	gevoelens	te	verwoorden.	Mensen	die	dat	niet	kunnen	gaan	hun	
innerlijke	problemen	vooral	somatiseren	en	vandaar	de	link	met	de	psychosomatiek.		

Vanuit	de	Franse	psychoanalytische	school	heeft	men	daar	ook	nog	het	begrip	‘La	pensée	opératoire’	
aan	toegevoegd,	een	begrip	dat	erbij	aansluit.	Dat	betekent	dat	men	op	een	heel	objectieve,	nuchtere,	
mechanische	manier	gaat	denken	in	plaats	van	op	een	menselijke	manier	met	emoties.	

Een	ander	begrip	dat	ermee	samengaat,	is	‘hyposymbolization’.	Dit	is	het	te	weinig	symboliseren	van	
de	eigen	innerlijke	ervaringen.		

Alexithymie	heeft	drie	grote	pijlers:	

- Moeilijkheid	met	het	identificeren	van	emoties	(MGI)	
- Moeilijkheid	met	het	beschrijven	van	emoties	(MGB)	
- Extern	georiënteerd	denken	(EGD)	

Twee	en	drie	hebben	vooral	betrekking	op	het	pensée	opératoire:	Niet	willen	bezig	zijn	met	bv.	films	
waarin	moeilijke	psychologische	problemen	in	voorkomen,	het	niet	kunnen	omschrijven	van	gevoelens	
horen	hier	ook	nog	bij.		

We	vinden	dat	die	drie	factoren,	de	factorstructuur	van	dit	instrument,	vrij	stabiel	is	over	culturen	heen	
(Duits,	Hindi,	Italiaans,	Koreaans,	Litouws,	Portugees,	Spaans,	Zweeds,	Vlaams),	en	men	vindt	die	drie	
factoren	terug	zowel	bij	klinische	als	niet-klinische	steekproeven.	

Externe	relaties	met	alexithymie:		

- Big-Five:		
o MGI/MGB	correleren	positief	met	neuroticisme	
o MGB/EGD	correleren	negatief	met	extraversie	
o EGD	correleert	negatief	met	openheid	
o Niet	gecorreleerd	met	vriendelijkheid	en	gewetensvolheid	

- MGI	correleert	positief	met	functioneel	somatische	symptomen		
- Relatie	met	EQ-i:		

o -.94	(TOT)			
o -.78	(MGI)	
o -.70	(MGB)	
o -.55	(EGD)	

Men	vond	een	correlatie	van	.94,	wat	wilt	zeggen	dat	je	gewoon	hetzelfde	aan	het	meten	bent.	
Het	 enige	 verschil	 is	 dat	 je	 bij	 emotionele	 intelligentie	 aan	 de	 positieve	 kant	 zit	 van	 de	
dimensie,	en	hier	aan	de	negatieve	kant.	Dit	 is	een	probleem	dat	we	 regelmatig	 zien	 in	de	
psychologie.	 Maar	 het	 omgekeerde	 hebben	 we	 ook.	 Soms	 wordt	 dezelfde	 naam	 aan	
verschillende	dingen	gegeven	en	hier	zien	we	dat	een	verschillende	naam	aan	hetzelfde	wordt	
gegeven.		
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D. Psychologische	oriëntatie	(‘Psychological	mindedness’)		
	
Het	laatste	begrip	is	psychologische	oriëntatie.	Dit	is	een	begrip	dat	heel	sterk	in	de	psychoanalytisch	
traditie	ingebed	zit.	De	centrale	vraag	die	men	vanuit	de	klinische	PSD	heeft,	is:	Wie	zal	profiteren	van	
de	psychoanalyse?	Zou	het	kunnen	zijn	dat	een	analyse	voor	sommigen	meer	aangewezen	is	dan	voor	
anderen?	 Vanuit	 dat	 idee	 is	 het	 begrip	 analyseerbaarheid	 of	 psychologische	 oriëntatie	 naar	 voor	
geschoven.	 Het	 idee	 is	 dat	 sommigen	 beter	 zouden	 gebaad	 zijn	 bij	 een	 psychoanalyse	 omdat	 ze	
gewoon	op	een	bepaalde	manier	georiënteerd	zijn.		

Hoe	meet	men	dit?	Men	laat	twee	video’s	van	patiënt-therapie-interacties	zien,	en	na	elke	video	stelt	
men	de	vraag	‘Wat	is	het	probleem	van	deze	vrouw?’.	Zo	gaat	men	kijken	in	welke	mate	de	persoon	in	
staat	is	om	na	te	denken	over	interne	psychologische	processen.	

Dat	blijkt	 iets	te	zijn	dat	redelijk	betrouwbaar	te	scoren	valt.	Men	kan	die	kwalitatieve	antwoorden	
redelijk	betrouwbaar	scoren	van	zeer	hoog	tot	zeer	laag	in	psychologische	oriëntatie.	Dat	hangt	zelfs	
mooi	negatief	samen	met	alexithymie	gemeten	door	de	TAS	(-.68).		

Deze	meting	wordt	niet	zo	vaak	gebruikt,	enkel	in	analytische	context.	Maar	men	heeft	wel	een	aantal	
heel	interessante	vragen	gesteld	over	dit	concept:	

- Wat	 is	het	verband	tussen	het	 intrapsychische	en	 interpersoonlijke	aspect?	 Vanuit	analyse	
gaan	we	vooral	kijken	naar	het	intrapsychische,	in	welke	mate	is	de	persoon	in	staat	te	denken,	
te	 reflecteren	 over	 de	 eigen	 emoties,	 de	 eigen	 gevoelens,	 etc. Maar	 de	 interactie	 is	 ook	
belangrijk.	 Hoe	 zit	 die	 relatie?	Misschien	 is	 het	 een	wel	 een	 voorwaarde	 voor	 het	 andere,	
namelijk	als	je	geen	inzicht	hebt	in	hoe	je	zelf	functioneert,	ga	je	misschien	ook	geen	inzicht	
hebben	in	hoe	anderen	functioneren.	

- Is	een	psychologische	oriëntatie	positief?	Vanuit	de	benadering	van	Goleman	is	dit	fantastisch.	
Maar	vanuit	deze	oriëntatie	zegt	men	dat	dit	niet	noodzakelijk	zo	hoeft	te	zijn.	Misschien	leidt	
het	niet	altijd	tot	een	hoger	welbevinden	om	beter	aan	te	voelen	wat	anderen	voelen	en	wat	
je	zelf	voelt	(“Wiser	but	sadder”,	“Mixed	blessing”).	Ja,	het	heeft	zijn	voordelen,	zo	heb	je	er	
bv.	 meer	 controle	 over.	 Maar	 misschien	 maakt	 het	 je	 ook	 gevoeliger	 voor	 negatieve	
ervaringen.	Maar	psychologische	oriëntatie	 is	misschien	toch	positief,	maar	dan	 indirect	via	
empathie.	Als	je	meer	aandacht	besteed	aan	het	eigen	intrapsychisch	functioneren,	ga	je	je	
misschien	 ook	 empatischer	 gaan	 opstellen	 en	 dat	 zal	 je	 waarschijnlijk	 helpen	 om	 betere	
relaties	te	behouden.	Bijvoorbeeld	mensen	die	meer	schuldgeneigd	zijn	(schuldgeriënteerd)	
gaan	over	het	algemeen	meer	negatieve	emoties	rapporteren	en	minder	positieve,	maar	die	
rapporteren	 wel	 meer	 gevoelens	 van	 liefde	 en	 vriendschap.	 Er	 zit	 dus	 wel	 een	 positieve	
component	bij,	namelijk	op	vlak	van	interpersoonlijke	relaties.	

- Wat	 vanuit	 deze	 benadering	 sterk	 naar	 voren	 komt,	 is	 het	 onderscheid	 tussen	 proces	 en	
resultaat. Bar-On	gooit	die	gewoon	samen,	maar	hier	maakt	men	echt	een	groot	onderscheid:	

o Proces:	 In	 welke	 mate	 sta	 jij	 open	 voor	 intrapersoonlijke	 mechanismen	 en	 het	
analyseren	van	die	mechanismen? 	

o Resultaat:	Hoe	functioneer	je?		
- Het	 idee	 is	 dat	 als	 je	 hoog	 zit	 op	 die	 dementie	 van	 psychologische	 oriëntatie,	 dat	 je	 niet	

noodzakelijk	 goed	 functioneert.	 Maar	 als	 je	 met	 een	 probleem	 zit,	 en	 je	 zit	 hoog	 op	
psychologische	oriëntatie,	dat	je	wel	iets	aan	dat	probleem	kan	doen	met	psychoanalyse.	
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- Zijn	 de	 processen	 gemakkelijk	 te	 veranderen?	Volgens	Goleman	 is	 emotionele	 intelligentie	
trainbaar.	Volgens	de	psychoanalytische	benadering	is	het	eerder	een	stabiel	kenmerk.		

	
5. Conclusies		

	
- Wetenschappelijk	construct	dat	(te?)	snel	is	doorgedrongen	tot	dagelijks	taalgebruik.	Kan	alles	

betekenen	 (behalve	 IQ)	wat	zijn	waarde	uitholt.	Het	kan	dus	veel	betekenissen	hebben	die	
wetenschappelijk	gezien	heel	problematisch	kunnen	zijn.		

- Andere	 naam	 voor	 persoonlijkheid? Oppassen	 met	 een	 andere	 namen	 te	 verzinnen	 voor	
klassieke	persoonlijkheidstermen	die	we	al	tientallen	jaren	aan	het	meten	zijn	met	ons	klassiek	
persoonlijkheidsonderzoek.		

- Intelligentie	met	betrekking	tot	emoties:	De	vaardigheidsbenadering	heeft	als	groot	voordeel	
dat	 je	 EI	 ziet	 als	 iets	 dat	 overlapt	met	 klassieke	 intelligentie,	 en	 dat	men	 het	 definieert	 in	
termen	van	een	probleemoplossend	vermogen.	
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Assessment	van	EI:	Preliminaire	resultaten	van	vergelijking	tussen	“typical”	en	
“maximum”	performance	benadering	
	

Zie	dia’s.	


