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Introductie 
 
Differentiële psychologie is de leer omtrent verschillen tussen mensen (psychisch en fysiek) 

- tussen individuen 
- tussen groepen 
- basis van verschillen 
- studie van het individu 

 
 
Inhoud: 
 
Deel I: Constructen en theorieën over individuele verschillen: 

- Interesses 
- Persoonlijkheidstrekken 
- Intelligentie 

 
Deel II: Verschillen tussen groepen en hun basis 

- Geslachtsverschillen 
- Nationale en culturele verschillen 
- Evolutionaire verklaringen 

 
 
Het boek is achtergrond, een naslagwerk. Vooral de inhoud van de lessen en de dia’s. Het boek 
eens nalezen. Niet alle namen en cijfers kennen! De tabellen dienen alleen om onderzoek 
duidelijk te maken, maar je moet wel de conclusies kennen van de tabellen, of de grootte van 
effecten (groot, middelmatig, klein). Samenvatting vergelijken met samenvatting op het einde 
van het boek (kernwoorden)! Geen proefexamen. Examen heeft 40 meerkeuzevragen.  
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Deel I: Constructen en theorieën over 

individuele verschillen 
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Hoofdstuk 1: Interesses 
 

Doelen van de les: 

- Kennis nemen van het RIASEC/RIASOC model (meest prominente model i.v.m. 

interesses) 

- Implicaties van het hexagonaal model (RIASEC) kennen en kunnen toepassen (hoe 

werkt het, welke gevolgen heeft het?) 

- Interesses een plaats kunnen geven in de psychodiagnostiek: het is niet alleen een 

diagnose bieden, maar ook alternatieven bieden, nieuwe trajecten bieden (bv. iemand 

met burn-out: ga je die persoon verder in dat werk laten? Of ga je die persoon een 

andere weg doen inslaan?  heroriëntatie zoeken via zijn interesses) 

- Het RIASEC model kunnen situeren tegenover alternatieve modellen (het RIASEC is een 

dominant model met goede evidentie, maar het is niet het enige model  je moet dan 

gaan meten welke theorie de beste voorspellingen doet, je kan het empirisch 

beslechten) 

- Recente onderzoeksgegevens omtrent interesses kennen 

- Assessmentmethodieken voor interesses kennen en kunnen gebruiken (hoe meet je 

heel concreet interesses?) 

 

1. Structuur van interesses 

 

A. Interesses als individueel verschil 

 

Oefening: wat zijn jullie hobby’s? 

- Dansen, tekenen, lezen 

- Zwemmen, lopen 

- Ondernemen 

- … 

 

Wat wil je later doen? 

- Klinische psychologie 

- Experimentele psychologie 

- Bedrijfspsychologie 

- … 

 

Er dus zijn heel veel verschillen tussen personen, en die verschillen kunnen in termen van aard 

en intensiteit onderscheiden worden.  

- Verschillen in aard van interesses zijn bv. meer artistieke interesses, meer sportieve 

interesses, ondernemingsinteresses, etc. Je kan een smal interessegebied hebben (bv. 

alleen maar sportieve interesses) of een breed interessegebied (bv. sportieve én 

artistieke interesses) 
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- Verschillen i.v.m. de intensiteit: sommige hebben maar één hobby, andere hebben 

veel hobby’s. Hoe meer hobby’s (hoe breder je interessegebied), hoe minder tijd je 

kan steken in één hobby, je tijd is beperkt, dus hoe minder intenser, als je maar één 

hobby hebt, kan het al veel intenser zijn 

 

Interesses zijn interessant omwille van het motivationeel aspect: als je in iets geïnteresseerd 

bent, ga je je beter inzetten, ga je meer tevreden zijn (bv. Studies die je liggen versus studies 

die je niet interesseren). Dat is belangrijk voor de predicatieve validiteit van interesses: het 

motivationeel aspect voorspelt tevredenheid. 

 

Predicatieve validiteit van interesses: men wil mensen sturen naar 

werkomgevingen/studies/etc waarin ze geïnteresseerd zijn, men onderzoekt de interesses om 

te voorspellen waar ze thuis horen, om te oriënteren naar een omgeving waar mensen 

tevreden zijn 

- Interesses geen goede predictor voor prestaties: interesses zijn geen goede predictor 

voor de prestaties (het is niet omdat je graag psychologie studeert, dat je sowieso 

goede resultaten zal halen). Het motivationele aspect van interesses is niet voldoende 

om goed te presteren.  

- Wel goede predictor voor tevredenheid (bv. als je een leerling oriënteert naar een 

bepaalde studierichting, wil je dat die persoon tevreden is met de studiekeuze. Je moet 

een match zoeken tussen de interesses van de persoon en de aspecten van de 

omgeving waarin je die persoon oriënteert) 

 

Invalshoek vanuit de praktijk: interesses als oriënterend vermogen (bv. leerlingenbegeleiding 

CLB, arbeidsmarkt, revalidatie, outplacement (bv. Plots ontslag van 1000 werknemers, wat 

moeten die doen?), etc. ). Als je mensen hun interessegebieden kent, kun je daarmee verder 

werken om mensen te helpen (her)oriënteren.  

 

B. Persoons- en omgevingskenmerken 

 

Enkele mogelijke interesses/hobby’s: 

- Bergwandelen/natuur 

- Programmeren (ICT) 

- Toneel spelen 

- Leider in de jeugdbeweging 

- Fuiven organiseren, kaartenverkoop 

- Penningsmeester van een vereniging 

- … 
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 Alle mogelijke interesses kun je onderbrengen in één of meerdere categorieën: 

 

R: Het realistische/praktische mens- en omgevingstype 

Het Realistische menstype houdt van activiteiten waarin het heel direct en manipulatief kan 

omgaan met dingen: gereedschap, machines, materialen, planten of dieren. Het Realistisch 

menstype heeft een goed technisch inzicht, is handvaardig en gebruikt graag zijn 

lichaamskracht. Doorgaans houdt hij niet van sociale bezigheden en mist hij ook de 

vaardigheden daarvoor. In de Realistische werkomgeving wordt gewerkt met machines, 

gereedschap, dingen, planten en dieren. De omgeving stimuleert en beloont mechanisch-

technische en motorische vaardigheden. De Realistische omgeving biedt ruimte aan 

praktische, productieve en materialistische waarden, en aan robuust, avontuurlijk en soms 

zelfs risicovol gedrag. Tevens worden aangepast gedrag en het degelijk uitvoeren van taken 

op prijs gesteld. 

Bv. een bouwvakker en een werf 

 

I: Het intellectuele/onderzoekende mens- en omgevingstype 

Het Intellectuele menstype is er op uit de hem omringende, natuurkundige, biologische en 

culturele verschijnselen via observatie en onderzoek te doorgronden en te beheersen. Hij 

bezit wetenschappelijke en mathematische vaardigheden. Over het algemeen heeft hij een 

afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen. In de 

Intellectuele werkomgeving gaat het om onderzoekende werkzaamheden teneinde 

problemen op te lossen of kennis te vergaren. De omgeving stimuleert en beloont analytische, 

wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden. De intellectuele omgeving biedt 

ruimte aan theoretische, creatieve en ideële waarden, en aan volhardend, kritisch en soms 

zelfs sceptisch gedrag. Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van 

praktische problemen worden op prijs gesteld. 

Bv. een burgerlijk ingenieur en een universiteit 

 

A: Het artistieke mens- en omgevingstype 

Het Artistieke menstype heeft een voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteiten, waarin 

hij zich op kunstzinnige wijze kan uiten. Hij bezit artistieke vaardigheden: toneelspelen, 

schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, musiceren of dansen. Hij houdt niet van 

geordende, systematische werkzaamheden en bezit weinig administratieve vaardigheden. In 

de Artistieke werkomgeving worden creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, 

muziek en/of beeldende kunst verricht. Uiteraard wordt vaardigheid op één of meer van deze 

terreinen verlangd. Waarden, die door de artistieke omgeving worden gestimuleerd en 

beloond, zijn onder meer esthetiek, verbeelding en oorspronkelijkheid. Er is ruimte voor 

origineel, onconventioneel en soms zelfs rebellerend gedrag. Doel is het leveren van artistieke 

producten (kunstwerken) of producties (opvoeringen). 

Bv. een acteur en een museum/toneelpodium 
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S: Het sociale mens- en omgevingstype 

Het Sociale menstype houdt van werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan, 

teneinde deze te informeren, onderwijzen, ontwikkelen, genezen, verzorgen of amuseren. Hij 

bezit contactuele vaardigheden zoals: tact, geduld, aandacht. Doorgaans houdt hij niet van 

technische bezigheden en mist hij ook vaardigheden daarin. In de Sociale omgeving wordt met 

mensen gewerkt, in een helpende of dienstverlenende zin. De omgeving verlangt 

interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden. De sociale omgeving biedt 

ruimte aan humanitaire waarden en aan begripvol, geduldig en tactvol gedrag. Waar het om 

gaat is het verzorgen, genezen en troosten, of het onderwijzen, voorlichten en vermaken van 

anderen. 

Bv. een klinisch psycholoog en een psychiatrische instelling/CLB 

 

O/E: Het ondernemende/enterprising mens- en omgevingstype 

Het Ondernemende menstype streeft organisatorische, politieke of economische doelen na. 

Hij geeft goed leiding en weet anderen van iets te overtuigen. Daarentegen houdt hij niet van 

wetenschappelijke activiteiten en bezit hij ook weinig vaardigheden in die richting. In de 

Ondernemende werkomgeving wordt ook met mensen gewerkt, maar nu in commerciële, 

politieke, of leidinggevende zin. De omgeving verlangt ook nu interpersoonlijke vaardigheden, 

maar deze dienen van overtuigende en gezaghebbende aard te zijn. De ondernemende 

omgeving biedt ruimte aan commerciële en politieke waarden, en aan doelstellingen zoals 

succes, macht, populariteit en bekendheid. In de ondernemende werkomgeving gaat het 

erom iets van anderen gedaan te krijgen of iets aan anderen te verkopen, producten of ideeën. 

Bv. een econoom en een bedrijf/politieke partij 

 

C: Het conventionele mens- en omgevingstype 

Het Conventionele menstype heeft een voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden, 

die een precieze en systematische aanpak vergen. Hij bezit administratieve vaardigheden. Hij 

heeft een afkeer van onduidelijke en ongestructureerde activiteiten en mist artistieke aanleg. 

In de Conventionele werkomgeving draait het om handhaven en toepassen van regels en 

voorschriften. De omgeving stimuleert en beloont administratieve vaardigheden en vereist 

het vermogen om volgens strikte normen en standaarden te werken. De conventionele 

omgeving biedt ruimte aan waarden zoals zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit, en aan 

conformistisch, betrouwbaar en ordelijk gedrag. In de conventionele omgeving vinden we 

beroepen op administratief gebied en op het terrein van de ordehandhaving en 

wetstoepassing. 

Bv. een boekhouder en een rechtbank 

 

Zoals hierboven telkens beschreven staat, gaat het RIASEC-model niet alleen telkens een 

bepaald interessetype/menstype beschrijven, maar ook een bepaalde omgeving beschrijven. 

Dit is belangrijk bij het oriënteren/bij assessment: je moet niet alleen interesses gaan meten 

bij een bepaald individu, maar ook de interesses in een bepaald terrein, zodat hier een match 
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is tussen beiden. Het ideale beeld is wanneer je hetzelfde model kunt gebruiken voor de 

persoon (P) als voor de omgeving (O). 

 

C. Modellen en taxonomieën 

 

John Holland wou dus een model ontwikkelen dat tegelijk gebruikt kon worden om interesses 

bij mensen te meten en om omgevingen te typeren. Dat biedt veel voordelen omdat veel 

vraagstellingen waarmee men geconfronteerd wordt, te maken heeft met een koppeling te 

maken tussen die twee. (bv. als je een student zijn interesses meet, is dat om hem in te delen 

in een studierichting die bij hem past) Het succes van de koppeling tussen persoon en 

omgeving is onder meer afhankelijk van de breedte en de betrouwbaarheid waarmee de 

eigenschappen van de persoon en de omgeving worden gemeten. Je moet dus een soort 

taxonomie/model ontwikkelen/gebruiken die in de breedte gaat aftoetsen wat mensen 

allemaal wel willen doen, niet willen doen, wel kunnen, niet kunnen, etc.  

 

De afbakening van het terrein dat men wil in kaart brengen is primordiaal voor de constructie 

van een taxonomie ( = de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen) 

(bv. de indeling van de dieren of planten of interesses) 

 

Taxonomie: omvat de basiscomponenten; een soort grootste gemene deler van het terrein 

dat men wil bestrijken 

 

Die indeling/taxonomie heeft John Holland gedaan voor ‘interesses’  Holland’s 

RIASOC/RIASEC-model (intuïtief opgebouwd) 

 

2. RIASEC: model en assumpties 

 

A. Het model 

 

De zes interesseniveau ’s hebben een onderlinge verwantschap  hexagonale model 
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Sommige types liggen naast elkaar en komen dus wat overeen. Andere types liggen al wat 

verder uit elkaar. Nog andere staan diametraal tegenover elkaar en komen dus weinig 

overeen. 

 

Diametraal: 

- R en S staan tegenover elkaar: de realisten werken graag met dingen, de socialen 

werken graag met mensen. Ze staan het verst van elkaar, ze kunnen wel gecombineerd 

worden, maar er zullen weinig mensen zijn die beiden hebben. 

- I tegenover O: er zijn weinig intellectuele types die ook ondernemend zijn. Intellectuele 

types denken graag, ondernemende types willen doen. Er zijn er wel, maar ze lopen 

niet dik. (bv. een fondsenverwerver voor de universiteit: die moet de taal van de 

academici spreken, maar die moet ook de taal van ondernemers spreken  men vindt 

niet snel een geschikt persoon hiervoor) 

- A tegenover C: het creatieve/regel-openbrekend staat tegenover het regelvolgend 

(het kan zeer voordeling zijn om beide te zijn: bv. je moet een goede, creatieve 

muziekgroep zijn, maar je moet ook wel geld kunnen binnenbrengen om als muzikant 

te kunnen overleven, ondernemend en conventioneel) 

 

Aangrenzend: 

- A  en I: creatievelingen zijn ook rap intellectuele types (bv. architect – ingenieur) 

- O en S: ondernemende types zijn ook rap sociaal (bv. lobbyen, sponsering zoeken) 

- O en C: mensen die goed ondernemen weten ook goed hoe ze de regels moeten volgen 

(bv. een fuif organiseren: geluidsnormen respecteren) 

- Etc. 

 

 Het model zit dus zo in elkaar dat het combinaties weergeeft van wat dichter bij elkaar 

ligt, wat verder van elkaar ligt en van wat tegenover elkaar staat. Het meet zowel 

interesses bij mensen, en typeert tegelijk de omgeving. 

 

B. Oorsprong van het model 

 

John Holland 

- Praktisch gestart: deed eerst interviewen met militairen die binnenkwamen in het 

Amerikaans leger om dan vervolgens in te delen 

- Gaf aanleiding tot een eerste paper in de Journal of Counseling Psychology (1959) 

- Publiceerde dan zijn eerste boek ‘Making Vocational Choices’ (1973-1997)  

- Model beheerst de dag van vandaag de agenda van interesse- en persoons- en 

omgevingsfit onderzoekers (cfr. Journal of Vocational Behavior) 

- Intuitief opgebouwde theorie, later meer wetenschappelijk uitgewerkt en 

onderbouwd 

- Van praktijkspsycholoog tot top academische positie aan de Johns Hopkins University 
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- Vroeg op pensioen gegaan op de top van zijn carrière omdat hij zijn interesseveld wou 

verruimen: hij had een sociale job, had dan een academisch model opgebouwd, dus 

hij was ook een intellectueel type en ondertussen was hij ook ondernemer geworden 

door zijn toppositie aan de universiteit. Hij vond dat hij te weinig het realistische en 

het artistieke aan bod had laten komen in zijn leven. Hij is dus vroeg op pensioen 

gegaan om zich ook te kunnen toeleggen op de laatste twee. 

 

Holland’s basisassumpties: 

- Beroepskeuze is een expressie van de persoonlijkheid: mensen zullen doen wat ze 

graag doen of waar ze goed in zijn, het is een uiting van hun persoonlijkheid. Dit is een 

sterke assumptie want moest deze stelling volledig correct zijn, dan zou dat inhouden 

dat men geen persoonlijkheidsonderzoek meer moet doen, maar alleen het RIASEC-

model moet gebruiken om iemands persoonlijkheid te schetsen. (Of dit waar is, gaan 

we later nog op verder) 

- Interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten: volgt uit de eerste stellig. 

- Stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis: 

ook al kloppen ze niet altijd, stereotypen hebben een communicatieve betekenis en er 

zit toch wel een kern van waarheid in. Het is daarom niet op iedereen van toepassing, 

maar ze hebben wel een functie. We gaan soms ook die stereotypen gebruiken om 

keuzes te maken (bv. een opleiding kiezen op basis van een stereotype) 

- Mensen met eenzelfde beroep hebben een gelijkend Persoonlijkheidsprofiel en 

Persoonlijkheidsontwikkeling: Dit is ook een straffe claim, maar niet zo eigenaardig. 

Bv. 500 leerlingen komen terecht in de richting psychologie omdat ze sociale interesses 

hebben en een sociaal profiel. De bedoeling van de opleiding is dan om je verder te 

vormen naar dat profiel van een psycholoog, dus die 500 leerlingen zullen min of meer 

eenzelfde ontwikkeling kennen tot psycholoog.  

- Gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig 

reageren, problemen oplossen, en situaties structureren: Dat is ook het gevolg van 

dezelfde opleiding en training.  

- Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening, en prestatie zijn functie van 

P(erson)-E(nvironment) match 

 

Holland’s vier werkassumpties/samengevat: 

- Personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische 

menstypen: het Realistische, Intellectuele, Artistieke, Sociale, Ondernemende en 

Conventionele type 

- Hetzelfde geldt voor omgevingen (vb. beroepen of opleidingen) 

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

geprefereerde activiteiten, belangstellingen en waarden; omgevingen worden ook 

door de personen gemaakt (mensen kunnen ook heroriënteren) 

- (Criterium)gedrag is de resultante van de interactie tussen persoon en omgeving 
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MAAR je moet opletten met die stereotypes! Een zanger van een heavy metal-groep (artistiek) 

is bijvoorbeeld ook een minister in Australië (ondernemend en sociaal). Je mag dus niet alleen 

stilstaan bij die stereotypes, maar je moet ook leren kijken naar de tussenliggende letters van 

het RIASEC-model. (artistiek, ondernemend en sociaal liggen bij elkaar in het model) 

 

C. RIASOC-lettercodes 

 

Holland’s RIASOC-lettercodes: 

- We kun van iedereen en van elke omgeving de similariteit gaan onderzoeken met elk 

van de zes interessetypes. Sommige lijken sterk op één interesse type, andere op twee 

of meerdere interessetypes. Sommige zullen een interessetype hebben die er echt 

uitspringt, andere mensen zullen zo’n 4 à 5 interessetypes hebben die moderaat 

aanwezig zijn. De similariteit van P/O met elk van de typen wordt uitgedrukt in een 

lettercode: de eerste letter is het type waarmee de grootste similariteit werd 

vastgesteld, dan de tweede hoogste score, etc.  

- Er bestaan enkele instrumenten om de similariteit met de letters van het model te 

meten: 

o Persoon: Self-Directed Search (SDS; USA): De pretenties van het Hollandmodel 

zijn niet heel uitgewerkt, het is een model die intuïtief is opgebouwd met als 

bedoeling dat het door de mensen zelf gebruikt wordt. Een van de methodes 

die Holland heeft ontwikkelt is de Self-Direct Search. Het individu gaat zelf aan 

de slag met zijn interessepatronen. In eerste instantie zal de test je enig 

informatie opleveren over je interessepatroon, maar dan is het de bedoeling 

dat de persoon zelf daarmee aan de slag gaat, dat men zelf gaat exploreren. 

Het is het kerncomponent van het model dat mensen zelf met hun 

interessepatroon gaan exploreren. Daarom heeft Holland een intelligent maar 

toch simpel systeem uitgedokterd zodat mensen met hun RIASEC-codes iets 

kunnen gaan doen;  

o Persoon: Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO; NL) 

o Omgeving: Position Classification Inventory (PCI; USA); Functie Profiel Test 

(FPT; NL)  bv. om opleidingen, werkorganisaties in kaart te brengen. Die PCI 

heeft een grote databank: O*Net: Een RIASEC-typering gemaakt voor een hele 

reeks beroepen en tegelijk de opleidingen aangegeven die voorbereiden op dat 

soort beroepen en de nodige competenties werden gespecialiseerd voor die 

beroepen. Dit kan je gebruiken bij zowel aanwerving als meer te weten komen 

wat iemand precies doet. Dit is heel sterk overgenomen door bv. de VDAB: 

vacatures in kaart brengen of mensen hun interessepatroon onderzoeken. Je 

kan dan de mensen eruit selecteren uit je database die aansluiten met hun 

RIASEC-code bij de openstaande vacature.   

- Ties: je kan gelijke scores uitkomen van similariteit, dan wordt gewoon de RIASOC 

volgorde gehanteerd 
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a. Consistentie 
 

Consistentie van lettercode 

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

ligt op de eerste twee letters in de code: De eerste twee letters geven aan wat echt 

primordiaal is voor de persoon of voor de omgeving. 

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

eerste twee letters groter is: bv. R en I liggen naast elkaar en R en C liggen naast elkaar. 

Maar R en A of R en O liggen al wat verder van elkaar want daar zit al een letter tussen. 

Tenslotte heb je ook nog de tegenovergestelde combinaties. Dus als je een lettercode 

uitkomt met als twee eerste letters letters die naast elkaar liggen in het hexagonaal 

model, wil dat zeggen dat het een interesseprofiel is die consistent is met de theorie 

van het RIASOC-model. Dat betekent dat je dan ook relatief makkelijk te oriënteren 

bent. Want weinig consistente lettercodes voor een persoon of een omgeving (bv. het 

voorbeeld van de fondsenverwerver voor de Universiteit) wil zeggen dat die persoon 

of omgeving weinig voorkomt.  

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

consistenter een profiel, hoe stabieler die zal zijn. (zie later) 

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

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

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

o 3 = je eerste twee letters liggen naast elkaar in het hexagonaal model 

o 2 = er ligt één letter tussen je eerste twee letters uit de code 

o 1 = je eerste twee letters liggen tegenover elkaar in het hexagonaal model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mathematische manier om het voor te stellen: In de linkse figuur zie je het hexagoon. De 

hoogste score is op I, de tweede hoogste score op R en de derde hoogste score op A (IRA). De 

tegenover gestelde types hebben lage scores. Als je dat gaat uitzetten in de rechtse figuur dan 

zie je hetzelfde: de I score een klein beetje hoger dan de R score, dan de A score nog wat lager 

en de S, E en C-types hebben een lage score. Als je daar een functie tussen trekt die maximale 

consistentie aantoont dan zie je dat dat een soort cosinus-functie is.  
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b. Differentiatie 
 

Naast consistentie heeft Holland nog enkele andere begrippen. Hij gaat ook kijken naar hoe 

gedifferentieerd zo’n lettercode is. Als je één letter hebt die eruit springt is het relatief 

gemakkelijk om zo’n iemand te oriënteren om die één primair interessetype zijn. Maar dat 

verschilt van iemand waarbij de scores allemaal niet zoveel verschillen, dus als de scores niet 

gedifferentieerd zijn, ook al hebben die twee personen dezelfde lettercode:  

 

Steunend op de metrische afstand tussen de letters in de code (een grotere metrische afstand 

tussen R en I voor Jan dan bij Piet); twee gelijke lettercodes kunnen immers verschillende 

onderliggende ruwe scorepatronen hebben, vb. IROSAC 

- Jan: R=13; I=24; A=7; S=9; O=10; C=3  Intellectueel springt er echt uit. 

- Piet: R=22; I=24; A=7; S=9; O=10; C=3  Een hoge score op realistisch, maar eigenlijk 

een bijna even grote score op intellectueel.  

Volgens de eerste calculatie zijn beiden even consistent (=3) (want alle twee IRO en R en I 

liggen naast elkaar in het model); er is echter een grotere metrische afstand tussen I en R voor 

Jan. Moest Piet net iets meer beroepen of interesses aangevinkt hebben die realistisch zijn, 

dan had hij een andere lettercode. Dit is niet het geval bij Jan. Dus ook al hebben ze dezelfde 

lettercode, ze hebben toch twee andere profielen. Daarom werd dat differentiatie-begrip 

geïntroduceerd:  

 

RIASOC- differentiatie 

- Lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd. 

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

dat de P/O gekenmerkt wordt door een duidelijk af te lijnen interessepatroon.  

makkelijker om te oriënteren 

- Maar het is wel attractief als je iemand hebt die op verschillende types hoog scoort. 

- Implicaties voor stabiliteit van de meting en validiteit van keuzen of adviezen (Als je 

scores hebt die heel dicht bij elkaar liggen, kan het zijn dat de lettercode wel eens 

omwisselt, dus je hebt dan minder stabiliteit dan bij sterk gedifferentieerde codes 

waar één type uitspringt) 

- Verschillende indexen geconstrueerd om dit te gaan meten in grote groepen: 

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

o Iachan (1984): Iachan-index: 
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Consistentie en differentiatie slaan iedere keer op een lettercode. Het maakt niet uit of die 

lettercode komt van een persoon of van een omgeving. ↔ Het congruentiebegrip slaat op de 

code die de persoon krijgt EN de code die de omgeving krijgt.  

 

c. Congruentie 
 

RIASOC-congruentie (derde en belangrijkste begrip!) 

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

congruentie tussen P- en O-profielen 

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

in de literatuur)  Dit wil zeggen: Deze theorie is van enorme invloed geweest op het 

person-environment-fit idee! Waar zit iemand op zijn plaats? Je koppelt info over de 

persoon aan info over de omgeving. 

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

die personen belangrijk vinden: vb. primaire letter in het omgevingsprofiel is A, terwijl 

de primaire letter in het persoonsprofiel C is  staat tegenover elkaar! 

- Zener-Schnuelle-index meest gebruikt om congruentie uit te drukken (scores van 0 tot 

6): 

 

 
Zes betekent maximale congruentie: De letters én de volgorde zijn gelijk (RIC en RIC). Vijf 

betekent dat bij beiden de eerste twee letters én hun volgorde gelijk zijn (ISA en ISC). Vier 

betekent dat de drie letters dezelfde zijn, maar in een andere volgorde staan (SOC en OSC). 

De omgeving biedt wel de drie interesses aan die de persoon graag doet, maar in een andere 

volgorde van belangrijkheid. Drie betekent dat de eerste letters gelijk zijn (ORS en OSI). Dat 

wil zeggen dat wat de persoon primair kenmerkt, ook door de omgeving primair gekenmerkt 

wordt. De andere letters kunnen wel verschillen. Twee betekent dat de eerste twee letters 
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aanwezig zijn in de andere code. Hier moet je zorgen dat je het langs twee kanten bekijkt! Bij 

ROS en OIR: de R en de O uit de persoonscode zitten ook in de omgevingscode. Bij ARI en RIS: 

van links naar rechts gezien zit er wel een R in de omgevingscode, maar geen A. MAAR je mag 

het ook omgekeerd bekijken van rechts naar links: er zit een R en een I in bij de persoonscode 

dus het klopt. Bij COR en OCI: de C en O zitten ook in de omgevingscode en omgekeerd. Eén 

betekent dat de eerste letter aanwezig is in de ander code. Ook hier moet je het weer langs 

twee kanten bekijken. Nul betekent dat de eerste letter niet aanwezig is in de andere code. 

 

D. Oefening 

 

Je kan het zelfs ook eens invullen: 

 

Een aantal uitspraken worden getoond per letter 

en je moet aangeven of je dit zou willen doen of 

niet. Bijvoorbeeld: 

- Lessen in technisch tekenen volgen 

- Dingen van hout maken 

- Computers in elkaar zetten of repareren 

- Voor een onderwijsdiploma studeren 

- Medische voorlichting geven 

- Vluchtelingen helpen 

- Een muziekinstrument bespelen 

- Sieraden maken 

- Toneelstukken lezen 

 

Vervolgens moet je bij elke letter het aantal 

kruisjes in de JA-kolom optellen. Zo kun je je 

lettercode bepalen met als eerste letter de letter 

met de hoogste score en de laatste letter die met 

de laagste score.  

 

Je kan alle scores ook op een andere manier bestuderen: je kan de correlaties gaan berekenen.  
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Als je het uitdrukt in correlaties, moeten types die bij elkaar liggen in het hexagonaal model 

sterker correleren dan types die verder van mekaar liggen. Bv. R en I moeten sterk correleren: 

0,44. R en A vertonen bijna geen samengang: -0,04. R en S vertonen een sterkere negatieve 

correlatie: -0,20 (ze staan tegenover elkaar in het model).  

 

3. Person-enviroment fit 

 
Er zijn verschillende vormen van P-O fit onderscheiden in de arbeids- en 

organisatiepsychologie. 

- Subjectieve fit: bv. ‘Denk je dat je op je plaats zit in je studierichting?’, die persoon 

denkt dan eens na en maakt een inschatting.   

- Objectieve fit: Een berekening bv. aan de hand van de Zener-index. Je hebt een 

bepaalde omgevingscode en dan ga je met een formule die twee gaan combineren. 

(vb: klin: SAI; bedrijfs: OSA) 

 Ze zijn beide belangrijk! Ook subjectieve fit-beleving is belangrijk, maar eigenlijk weet 

je daar weinig mee. Dus je hebt beiden nodig. 

 

- Supplementaire (gelijk) fit: je gaat iemand gaan oriënteren in meer van hetzelfde: bv. 

je wordt georiënteerd in een studierichting die gelijk is aan je interesses. 

- Complementaire (ongelijk) fit: je gaat iemand gaan oriënteren in minder van 

hetzelfde: bv. je wil een team werknemers samenstellen. Je hebt er belang bij dat ze 

verschillen zodat ze samen alle mogelijke interesses en capaciteiten hebben. Wat is de 

toevoeging van iemand? Brengt die persoon iets anders binnen in de omgeving? 

o vb. toegepast op relaties: zoek ik een partner die lijkt op mij of vind ik het net 

leuk dat we verschillen en elkaar aanvullen? 

o Individuele verschillen (?) 

 

- Environment-component verder opgesplitst: 

o P-O (person-organisation fit) : (mis)fit met een specifieke organisatie 

o P-V (person-vocation fit) : (mis)fit met je roeping/de beroepsgroep (bv. het 

terrein van de psychologie) 

o P-G (person-group fit) : (mis)fit met de groep, de collega’s 

o P-J (person-job fit) : (mis)fit met het werk dat je moet doen, inhoudelijk 

 

- Commensurate measurement: fit vergelijken op dezelfde kenmerken: je gaat de fit 

bekijken a.d.h.v. één specifiek model dat van toepassing is op én de persoon én op de 

omgeving (bv. Holland-model). Terwijl andere fitmodellen hebben apart model voor 

de persoon en een heel ander model voor de omgeving. (Is wat ingewikkeld, daarom 

is het Holland-model het meest gebruikt) 
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Judge & Kristof (2004): 

- Perceptuele interactie: Hoe beïnvloedt de persoon de perceptie van de omgeving? 

Iedereen neemt andere dingen in een omgeving waar, iedereen gaat bepaalde 

accenten leggen. Uw perceptie van een bepaalde omgeving gaat sterk gekleurd zijn. 

o  Mate van overeenstemming tussen verschillende personen omtrent hoe ze de 

omgeving waarnemen 

o Potentieel een discrepantie tussen interne en externe perceptie van de 

omgeving: externe beleving is bv. een visitatiecommissie die de opleiding komt 

beoordelen. Interne beleving is de eigen beleving van de omgeving.  

 Waarneming van de omgeving is niet absoluut! Er kunnen interne belevingen zijn die 

niet kloppen met de externe omgeving.  

 

- Congruentie: P-E fit beter prediceert dan P en E apart: 

 

P 
X  Congruentiecijfer  Tevredenheid 
E 

 

Je zoekt de lettercode van P en de lettercode van E. De congruentie tussen P en E ga je 

neerslaan in één cijfer met de Zener-index. Je probeert een predictie te maken, bv. 

tevredenheid met je studiekeuze. De congruentiemaat is de beste predictor van tevredenheid 

dan de aparte predicaties van de persoon en de omgeving. Je hebt dan maar één cijfer om 

naar te kijken, terwijl anders heb je twee zaken en je weet niet goed hoe je dat dan moet 

combineren.  

 

A. Toepassingen 

 

En zijn allerlei toepassingen gemaakt van het model, een van die toepassingen is AS(TM)A 

model: 

- Schneider, Smith, Taylor & Fleenor (1998): ASA:  homogeniteit binnen organisaties 

(als je heel dit model doorloopt, kom je op een homogenisering uit van mensen binnen 

de organisatie) 

o Attraction: In eerste instantie moet een organisatie aan attractie doen (bv. 

open lesdagen aan de universiteit) Als je een vacature openstelt, kun je alleen 

maar kiezen uit de personen die hun sollicitatie insturen, dus is het belangrijk 

om zoveel mogelijk de juiste mensen aan te trekken.  

o Selection: je gaat selecteren binnen een groep. Bij attractie zorgde je dat het je 

juiste volk zichzelf al selecteerde door te reageren op je vacature. In tweede 

instantie ga je nu uit de mensen die gereageerd hebben een beperkt aantal 

uitnodigen en ga je nog allerlei selectieproeven doen.  



24 
 

o Attrition: Mensen die niet passen in je organisatie gaan eruit. Meestal krijg je 

niet meteen een vast contract maar wordt je na ongeveer zes maanden 

beoordeeld en wordt gekeken of je daar kan blijven.  

- Roberts (2006): toevoeging: AS(TM)A: heeft het bovenstaande model uitgebreid met 

twee componenten: Wanneer je dan werkt in een organisatie, kunnen er nog twee 

dingen gebeuren: 

o Transformation (zie ook les omtrent persoonlijkheidstrekken): Je eigen 

waardenpatroon wordt gedeeltelijk aangepast aan de organisatie. 

o Manipulation: job crafting: je kan je jobinhoud na een tijdje naar je hand zetten. 

Als de organisatie wat speelruimte geeft, kan je bv. een positie hogerop 

geraken, zodat je in een job terecht komt die je meer biedt wat jij aan te bieden 

hebt. (bv. specialisatie in je studiekeuze, zoals klinische of bedrijfspsychologie) 

 

 Je doorloopt een traject die naar een betere fit leidt. De groep wordt steeds 

homogener. Het wordt vaak gebruikt in de praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeldfilmpje van aanwerving bij H&M: 

- Er wordt enorm gehamerd op de soort organisatiecultuur: ‘Het is fun’  attraction  

- Er is hier enorm veel groei mogelijk, ze willen het idee naar voren brengen dat de sky 

the limit is  manipulation 

- Een hele hoop info over het bedrijf: oprichtingsjaar, aantal vestigingen,… 

-  Verschillende culturen in het filmpje 

- Ze tonen al wat van de collectie en de prijzen 

 

 Ze werken volledig volgens dit model. Eerst maken ze zich populair door te tonen dat 

het daar fun is. Vervolgens selecteren ze een aantal mensen, maar ze doen ook aan 

attrition, want ze maken duidelijk dat als je daar niet past je dan wel buitenvliegt. En 

uiteindelijk zullen sommige mensen aan manipulation doen en sommige ook aan 

transformation. 

 

A   S   A 

T 

M 
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4. Alternatieve modellen 

 

In plaats van te gaan uitvechten wel model het beste is, is het beter een empirische 

vergelijking te maken tussen de modellen. 

 

A. Itamar Gati (1979, 1991) 

 

Gati: Hiërarchisch model, gesteund op clusteranalyse, waarbij de zes typen gerepresenteerd 

worden in drie clusters: de typen binnen een cluster correleren sterker dan de typen die tot 

verschillende clusters behoren: is m.a.w. gemakkelijk toetsbaar, veel primitiever. Het stel 

minder assumpties dan Hollands model.  

 

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

 

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

 

B. Tracey en Rounds (1993) 

 

Toetsen van de orde-predicties op grond van beide modellen (Gati en Holland gaan 

vergelijken): 

- 27 predicties gemeenschappelijk aan beiden modellen 

- 45 orde-predicties uniek voor Holland 

- 9 orde-predicties uniek voor Gati 

 

Je kan nog een derde model gaan maken, zgn HollGat model (predicties op grond van Holland 

+ 9 unieke orde predicties van Gati)  dus de twee modellen echt gaan samenvoegen 
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In bovenstaande tabel staan alle mogelijke predicaties en dan worden Gati en Holland 

vergeleken: 

- RI en RI: ‘—‘ (dit is natuurlijk hetzelfde) 

- RI en RA: 

o Gati: volgens Gati is de correlatie tussen letters groter binnen eenzelfde cluster 

dan tussen letters van verschillende clusters  de correlatie tussen RI is groter 

dan de correlatie tussen R en A  ‘>’ 

o Holland: R en I liggen dichter bij elkaar dan R en A in het hexagonaal model dus 

zullen R en I sterker correleren dan R en A  ‘>’ 

 Dus beiden maken dezelfde predictie dat RI sterker gecorreleerd moet zijn dan RA 

- RI en RC: 

o Gati: RI liggen binnen dezelfde cluster en RC niet, dus RI zal sterker correleren 

 ‘>’ 

o Holland: RI liggen naast elkaar in het model en RC liggen naast elkaar in het 

model dus beiden zullen even sterk correleren  ‘=’ 

 Gati maakt hier een ordepredictie (‘het ene is groter dan het andere’), terwijl Holland 

zegt dat het gelijk is 

- Etc. (Je kan heel de matrix afgaan: je begint links horizontaal en dan kijk je naar boven. 

Een vraagteken wil zeggen dat er geen predicatie wordt gedaan.) 

 
(TWEE/DRIE OEFENINGEN HIEROVER OP HET EXAMEN!) 

 

Na de vergelijking van de twee door Tracey en Rounds, komt het Holland-model er als beste 

uit:  

 

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

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

- It demonstrated superior fit to the HollGat model 

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

made by Gati 

- The fit of Holland’s model was not found to vary across inventory, sex or age (!) 

(Dat dit model stabiel blijft, is een sterke indicatie van de validiteit ervan!) 

 

C. Prediger (1982) 

 

Hij heeft een interessante toevoeging gedaan. Hij heeft optimale dimensies toegevoegd aan 

het hexagoon die psychologisch betekenisvol zijn:  

- Data (O en C) vs. ideeën (A en I) 

- Mensen (S) vs. zaken (R) 
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D. Rounds en Tracey (1996) 

 
Ze hebben een alternatief model voor het Gati model voorgesteld. Links staat Gati’s model. 

Rounds en Tracey hebben het model rechts gemaakt (R en I in een cluster, A apart, S en E en 

C in een cluster), maar het heeft op relatief weinig mogelijk ondersteuning kunnen rekenen.  

 

 
 

E. Nagy: conclusies (2010) 

 
Nagy heeft een heel goede vergelijking tussen al die modellen gemaakt over: 

- steekproeven (eindgraad secundair onderwijs; universiteit) 

- geslacht 

- volgens verschillende analysemethoden 

 

Resultaten: 

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

en na transitie naar hoger onderwijs) 

- Differentiatie in profiel neemt af met leeftijd (interesses moet meer gespreid worden) 

 interesses worden meer gespreid met het ouder worden 

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

verschil ebt later weg 

- Sterkste evidentie voor het Holland model (op grond van CSPF) 
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5. Geslachtsverschillen en stabiliteit 

 

A. Geslachtsverschillen 

 
Interessepatronen zijn heel sterk geslachtsgebonden (bv. veel vrouwen in de psychologie  

vrouwen scoren hoger in het sociale type) 

 

Rong Su en James Rounds hebben hier een meta-analyse over gedaan (= je gaat alle mogelijke 

individuele studies hierover samen nemen en kijken naar de kerncomponenten die erin zitten, 

want de ene studie kan een klein effect tonen, de andere kan het omgekeerde tonen, etc.) 

Bevindingen uit een meta-analyse zijn zeer interessant. Het is een kwantitatieve techniek om 

naar een veelheid van data te kijken en daar de essentie uit te halen.  

 

We drukken deze geslachtseffecten uit in termen van een Cohens d-coëfficiënt. Niet elk 

statistisch significant verschil is daarom betekenisvol: Vuistregel: Cohen (1992): d-effect size: 

- < .30: zwak 

- .30 < x < .50: matig 

- > .50: groot 

 

De belangrijkste is de derde kolom: de d-effect size. Bv. Bij ‘data-ideas’ is er nauwelijks een 

geslachtsverschil (d = -0,10), maar er is een groot geslachtsverschil bij ‘things-people’ (d = 

0,93), dus mannen scoren veel sterker op die zakenachtige kant en vrouwen scoren sterker op 

die mensenkant. Vrouwen scoren ook meer op artistieke, sociale en conventionele types. 

Mannen scoren dan weer enorm hoog op engineering (d = 1,11). Dit zijn dus enorme 

geslachtsverschillen die in die interessepatronen weerspiegeld worden. 
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The magnitude and variability of sex differences in vocational interests were examined in the present 

meta-analysis for Holland’s (1959, 1997) categories (Realistic, Investigative, Artistic, Social, 

Enterprising, and Conventional), Prediger’s (1982) Things–People and Data–Ideas dimensions, and the 

STEM (science, technology, engineering, and mathematics) interest areas. Technical manuals for 47 

interest inventories were used, yielding 503,188 respondents. Results showed that men prefer working 

with things and women prefer working with people, producing a large effect size (d = 0.93) on the 

Things–People dimension. Men showed stronger Realistic (d = 0.84) and Investigative (d = 0.26) 

interests, and women showed stronger Artistic (d = -0.35), Social (d = -0.68), and Conventional (d = -

0.33) interests. Sex differences favoring men were also found for more specific measures of engineering 

(d = 1.11), science (d = 0.36), and mathematics (d = 0.34) interests. Average effect sizes varied across 

interest inventories, ranging from 0.08 to 0.79. The quality of interest inventories, based on professional 

reputation, was not differentially related to the magnitude of sex differences. Moderators of the effect 

sizes included interest inventory item development strategy, scoring method, theoretical framework, 

and sample variables of age and cohort. Application of some item development strategies can 

substantially reduce sex differences. The present study suggests that interests may play a critical role 

in gendered occupational choices and gender disparity in the STEM fields. (Su, Rounds, Armstrong, 

2009). 

 

B. Stabiliteit 

 

Hoe stabiel zijn interesses? Als je interessepatronen toetst bij jongeren, wat betekent dit 

zoveel jaar later?  

 

De ondervraging van het Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) bevat:  

- Activiteiten (die men wil eens zou willen proberen) (zie enkele voorbeelden bij oefening 

hierboven) 

- Beroepen (die men wel eens …) 

- Vaardigheden/competenties (waarover men denkt te beschikken) 

- Eigenschappen (die men denkt te hebben …) 

 
 Dit werd ondervraagd aan laatste jaar studenten aan de universiteit. Vijftien jaar later 

werden ze opnieuw ondervraagd. Na één jaar op de arbeidsmarkt werd hen ook 

gevraagd om hun omgeving te beschrijven en hoe hun arbeidsomgeving er na vijftien 

jaar uitzag. Dan kun je gaan kijken hoe stabiel dit allemaal gebleven is. 
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Je kan dan correlaties gaan berekenen tussen de resultaten van ’94 en ’95 en de resultaten 

van 2009 en 2010.  

 

- Voor personen: Alle correlaties zijn positief en zelfs vrij sterk. Da pleit voor een zekere 

stabiliteit van interessepatronen. Je ziet wel dat dit niet voor elk van de types even 

stabiel is. De laagste stabiliteit vindt je bij beroepen die ze zouden willen doen (kolom 

drie), maar er is wel sterke stabiliteit bij activiteiten en capaciteiten en 

karakteristieken.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Voor omgeving: De stabiliteit is iets lager voor enterprising en conventional. Er is een 

hoge stabiliteit voor investigative en artistic. Realistic ook, maar bij social is het al weer 

wat minder. Dat is eigenlijk ook logisch. Die studenten zijn wel in jobs terecht gekomen 

die aansluiten bij hun interessepatronen, maar na 15 jaar zijn ze wat meer 

doorgegroeid en komen ze meer in ondernemende en leidinggevende functies terecht. 

Dus de scores van je eerste job zullen minder sterk correleren met je enterprising 

activiteiten 15 jaar later. Ook moeten mensen zich steeds meer bezig houden met 

conventionele activiteiten dan 15 jaar geleden, bv. meer papierwerk invullen (leidt tot 

lagere correlatie).  
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 Bottom line: Er is stabiliteit in je interesses, maar er ik nog wat ruimte voor 

verandering. Toch zullen ze zelden plots na 10 jaar volledig omslaan.  
 

6. Evaluatie 

 

Kritieken op Hollands model: 

- Hexagonaal model en de distinctiviteit van de typen in vraag gesteld. “Model is not 

perfectly valid” (Prediger, 2000) 

- Lettercodes gecontesteerd: ze zouden te simpel zijn (maar is net goed zodat mensen 

het snel begrijpen!) 

- Meting van de omgeving was niet goed genoeg (maar er is een nieuwe impuls met de 

Position Classification Inventory, het is hierdoor toch in een stroomversnelling 

gekomen)  

- Congruentie en criteria: povere correlaties (sommige mensen zeggen dat er een te 

zwakke correlatie is, maar er zijn meerdere factoren die aan de basis liggen van de 

criteria dan alleen de congruentie, zoals persoonlijkheid) (?) 

- Prominent en dwingend karakter van de theorie (maar het heeft de sector wel enorm 

vooruit geholpen) 

- (Zie special issues van Journal of Vocational Behavior (2000)) 

 

7. Recente operationalisaties 

 
Assessment in Vlaanderen en Nederland via deze tools: 

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

- Persoonlijke Profiel Test (PPT: Hogerheijde & Van Amstel, 1998) 
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A. De loopbaaninzicht vragenlijst 

 

Recenter werd er een nieuw instrument ontwikkeld: LIV (Dingemanse, Van Amstel, De Fruyt 

& Wille, 2007). Het probeert het RIASOC-model en nog een hele boel andere dingen te meten 

in een praktijkcontext. 

 

LIV: afgestemd op loopbaan 

- een uitstekende verhouding tussen de invultijd en de ‘oogst’ aan gegevens: mensen 

willen niet graag veel invullen dus mag het niet te lang zijn, maar langs de andere kant 

mag het ook niet te kort zijn zodat je nog gegevens kan verzamelen.  

- volwassen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden 

(beroepskeuze zelfonderzoek was namelijk meer afgestemd op secundair onderwijs, 

er was nog iets nodig specifiek voor volwassenen) 

- minder ‘doorzichtig’ en meer selectief dan BZO/PPT 

- in theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland blijven 

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

- voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium zodat de 

psychologen makkelijk een overslag konden maken van het oud naar het nieuw 

product 

 

LIV: Nieuwe labels voor de typen die beter weergeven waarover het gaat: 

- Realistisch  Praktisch (Mensen dachten soms dat ze dan een ‘realistisch beeld’ 

hadden van hun interesses, terwijl eerder gedoeld wordt op het woord ‘praktisch’) 

- Intellectueel  Analytisch (intellectueel heeft niets te maken met academisch, maar 

met graag weten hoe de dingen werken, vandaar ‘analytisch’) 

- Artistiek  Kunstzinnig (We hadden al een steekletter ‘A’ door ‘analytisch’ dus moest 

‘artistiek’ aangepast worden) 

- Sociaal  Sociaal 

- Ondernemend  Ondernemend 

- Conventioneel  Conventioneel 

 

Nederlands: RIASOC  PAKSOC 

 

Een andere aanpassing is dat men af wou van die grove indeling. Binnen elk van de zes types 

zit eigenlijk ook nog veel variabiliteit. Dat wouden we ook gaan meten a.d.h.v. een aantal 

facetten. Bv. binnenin het praktische menstype zitten nog drie grote groepen. Het zijn drie 

zeer verschillende dingen, maar ergens hebben ze wel een ‘common core’.   

 

Praktisch: 

1. Handenarbeid. Graag ‘hands on’ bezig zijn. Spierkracht gebruiken. Twee rechter 

handen hebben. 
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2. Buiten. Graag actief zijn in en met flora en fauna. Een outdoor type zijn. Van 

buitensport houden. 

3. Techniek. Houden van machines en techniek, met name de grote en stoere varianten 

daarvan. 

 

Analytisch: 

4. Natuurwetenschappen. Houden van natuur- en scheikunde, laboratoriumwerk en 

fijnere techniek. 

5. Theorie. Graag intellectueel bezig zijn: puzzelen, abstract denken, de theorie achter 

dingen willen weten. 

 

Kunstzinnig: 

6. Creativiteit. Origineel, fantasievol, verrassend bezig zijn. Dingen mooier of leuker 

maken 

7. Kunst. Houden van toneel, dans, beeldende kunsten, opera en literatuur. Kunst met 

een grote K. 

 

Sociaal: 

8. Zorg. Ouderen, gehandicapten, zwakkeren en dergelijke helpen en verzorgen. 

Altruïstisch zijn. 

9. Onderwijs. Willen coachen, begeleiden, onderwijzen, inwerken, lesgeven en trainen.  

 

Ondernemend: 

10. Leiderschap. Een leider willen zijn, moreel overwicht hebben, verantwoordelijk voor 

anderen willen zijn. 

11. Organiseren. Houden van regelen en organiseren, graag actief en druk, werk naar zich 

toe trekken.  

12. Scoren. Commercieel, competitief en ongeduldig zijn. Risicogeneigd en doelgericht, 

opportunistisch. 

13. Status en macht. Het politieke spel beheersen en leuk vinden. Statusgevoelig en 

organisatiesensitief. 

 

Conventioneel:  

14. Structuur. Ordelijk en netjes. Houden van geoliede werkprocessen, regelmaat en 

voorspelbaarheid. 

15. Zakelijkheid. Zuinig en verstandig met geld. Kostenbewust, degelijk en principieel. 
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LIV is ook gericht op een nieuwe doelgroep: mensen met werkervaring.  

- nieuwe tewerkstelling na herstructurering 

- outplacement (bv. na massaal ontslag in een bedrijf) 

- (lange) werkloosheid 

- vastgelopen; midlife-achtige problemen 

- langer moeten werken dan voorzien 

- zwart gat na pensioen 

- Personen met veel potentieel die in een starre werkomgeving zitten 

- Uitzonderlijk ook gebruikt bij schoolverlaters: maar dan wij bij mensen van een hoger 

opleidingsniveau die veel potentieel hebben 

 

Er zit een ipsatief en een normatief luik in de LIV-test: 

- Normatief: in een normatieve bevraging ga je stellingen gaan aanbieden aan mensen 

waarbij ze op een vijfpuntenschaal moeten aangeven hoe graag ze dat zouden doen. 

In het extreme geval gaan ze met alles helemaal akkoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ipsatief: in een ipsatieve manier van bevraging ga je mensen a priori een bepaald 

antwoordpatroon gaan opdringen. Bijvoorbeeld je krijgt zes stellingen. Je moet dan de 

letters in de hokjes gaan plaatsen. Je kan maar één stelling bij het super lachend 

gezichtje plaatsen. (in tegenstelling tot een normatieve bevraging waarbij je bij alle zes 

items zou kunnen zeggen dat je het heel graag zou doen/dat je het bent). Dan twee bij 

middelmatig gezichtje, etc. Je dwingt mensen om binnen de zes types een ordening 

aan te brengen. 
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We kijken met de LIV ook naar interesses versus competenties: wat willen mensen doen en 

wat geven ze aan waar ze goed in zijn? 

- PPT: activiteiten & beroepen ↔ vaardigheden en eigenschappen 

- 2 met elkaar confronteren 

o per type gaan uitwerken 

o we hebben dan over verschillende typen een rapportering daarover 

- Uitgewerkt binnen het ipsatieve luik LIV 

o 7 opgaven: interesses 

o 7 opgaven: competenties 

 

LIV: andere toevoegingen zijn de indicatoren 

- Realiteitsindicator (RI): vrijblijvende interesse ↔ gedreven affiniteit (een probleem bij 

de ondervraging is dat het zeer vrijblijvend is: ‘vink maar aan als je het ooit eens zou 

willen proberen’. Het dan belangrijk om te kijken of er een realiteitsindicator is: 

hebben mensen wel goed nagedacht over de negatieve aspecten die aan zo’n job 

gekoppeld kunnen zijn? Hebben mensen wel een realistisch beeld van iets?) 

o Selectie van 27 items 

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

 RI: Ik besteed veel tijd aan mijn tuin 

 RI: Ik zou graag met dieren willen werken, inclusief taken zoals het 

opruimen van hun uitwerpselen 

- Veranderindicator (VI): Willen mensen iets anders dan wat ze nu doen?  

o Selectie van 15 items 

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

o Hoge score op die veranderindicator indicatief voor ‘loopbaanonrust’ 

 

Je kan dan al deze aspecten gaan uitwerken tot rapportjes:  
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Deze persoon heeft een 
grote VI, dus hij/zij is toe 
aan verandering.  

Deze persoon heeft meer 
interesses in kunstzinnige 
activiteiten dan dat hij/zij 
aangeeft competenties te 
hebben. Bij sociaal is het 
net omgekeerd. 

Dit toont de 
differentiatie aan binnen 
de verschillende types. 
Er is nergens zeer grote 
differentiatie, behalve 
bij het sociaal 
component: 
differentiatie tussen 
zorg en onderwijs. 
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8. Samengevat 

 
- We kunnen interesses meten via RIASEC/PAKSOC 
- Vrij robuust model 
- Zowel voor de persoon als de omgeving 
- (?) Congruentie en fit: beperkte relaties met criteria. (!) De critera worden door een 

veelheid van dingen beïnvloed en niet alleen door congruentie. 
- Substantiële geslachtsverschillen, behoorlijke stabiliteit 
- Goede tools in NL-taalgebied 

 
 
 
Examen: een voorbeeldvraagje: Op grond van Gati's (1979, 1991) model kan je volgende 
predicaties maken: 

1. AS > AI 
2. RI = OC 
3. AS < AI  
4. SO < OC  

 
Antwoord:  

A. 1 en 2 correct 
B. 2 en 4 correct 
C. 1 en 3 correct 
D. 1 en 4 correct 

 
Gati’s model werkt met drie clusters: (RI) (AS) (OC). Letters binnen de clusters correleren 
sterker met elkaar.  

- AS correleert sterker dan AI  1 juist 
- RI correleert evenveel als OC, maar Gati maakt hierover geen predicatie! In het 

schema staat een vraagteken  2 fout  
- AS correleert sterker dan AI  3 fout 
- OC correleert sterker dan SO  4 juist 
 Antwoord D 
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Hoofdstuk 2: Intelligentie 
 

Objectieven van de les: 

- Intelligentie kunnen definiëren 

- Intelligentie modellen en theorieën kennen 

- De betekenis van intelligentie kennen voor verschillende criteria (intelligentie is een 

belangrijke predictor voor een aantal criteria en hoe goed is intelligentie als predictor 

voor deze criteria) 

- De term emotionele intelligentie kunnen duiden (In welke mate verschilt dit van 

psychometrische intelligentie?) 

- Inzicht hebben in de genetische basis van intelligentie 

- Stabiliteit van intelligentie kunnen toelichten (Als je van een tienjarige een 

intelligentietest afneemt, wat vertelt dit over die persoon als hij/zij vijftig is?) 

- De maatschappelijke betekenis van intelligentie kunnen duiden (De term duikt op in 

allerlei discussies, bv. toelatingsproeven) 

- Wetenschappelijke argumenten kunnen aandragen in de discussie omtrent 

intelligentie, niet ‘wie het luidt roept, wint’, maar goede argumenten kunnen 

aanbrengen in een discussie omtrent intelligentie (het ultieme doel!) 

 

1. Conceptualisaties en definities 

 

A. Maatschappelijke interesse en belang 

 

Brede omschrijving van intelligentie: “iemands capaciteit om problemen op te lossen” (bv. 

intelligentietest bestaan uit een hele serie aan proefjes waarbij de persoon een oplossing 

moet vinden) 

 

Belang van intelligentie is dubbel: 

- Maatschappelijk: predictie van een aantal criteria 

o Aangezien intelligentie een belangrijke voorspeller is van enkele criteria, gaat 

men dat zeker gaan gebruiken in selectiebatterijen voor allerlei jobs (zelfs voor 

een kelner of kassier: hij/zij moet goed en snel kunnen rekenen met geld  

numeriek intelligentieproefje vooraleer iemand aan te werven) 

- Persoonlijk 

o Correlatie intelligentiescores van partners: je zoekt iemand die in de lijn ligt van 

je eigen intelligentie (de correlatie is niet super hoog, maar je vindt het wel 

consistent in studies terug) 

o Spontaan erkennen van verschillen in intelligentie: mensen kennen spontaan 

veel belang toe aan intelligentie. (Bijvoorbeeld als je iemand moet voorstellen 

aan je vrienden of ouders, zal je op voorhand als een beetje een beschrijving 
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geven en zal je benadrukken wat hij/zij goed kan. Hij/zij is heel verbaal of hij/zij 

heeft goeie punten dus hij/zij is heel slim)  

o Accurate inschatting (Borkenau & Liebler, 1993; correlatie van .38 tussen 

geschatte en gemeten intelligentie): mensen zijn geen super goede inschatters 

van aspecten van intelligentie, maar ze kunnen het voor een stuk toch wel. (De 

studie hield in dat een groep studenten gewoon allemaal hetzelfde weerbericht 

moesten voorlezen. Dan werden ze beoordeeld op hun intelligentie door 

andere studenten. De groep werd dan echt getest op hun IQ, en er was een 

correlatie van 0,38 tussen de inschatting en hun echte intelligentie.) 

 

Maatschappelijk debat: hernieuwde belangstelling voor intelligentie (Af en toe komt men tot 

een debat i.v.m. intelligentie en verschijnt dit dan in de media, het is in ups en downs): 

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

(Wat is heet belang van intelligentie voor het onderwijs? In welke mate is intelligentie 

meetbaar?) 

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

studieprestatietests over landen (Rinderman vond naar eigen zeggen een verband 

tussen landen en intelligentie  leidde meteen tot discussie) 

 

B. Research into implicit theories of intelligence (USA) 

 

- Lay-persons’ implicit theories of intelligence: Als je spreekt over intelligentie tegen 

een publiek (niet psychologen, leken), dan zie je dat die mensen intuïtief wel het een 

en ander weten over wat intelligentie inhoudt.  

- Lay-persons’ implicit theories across cultures: Als je in verschillende culturen gaat 

vragen ‘Wat vind jij een intelligent iemand?’, dan ga je in verschillende culturen zeer 

verschillende antwoorden krijgen. (bv. in de westerse cultuur is dat iemand met veel 

diploma’s, in andere culturen gaat men dan eerder naar relationele aspecten verwijzen 

i.p.v. individuele prestaties) 

- Implicit theories of intelligence across the lifespan: je kan ook verschillen vaststellen 

naargelang leeftijd: 

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

Jongeren mensen kunnen bijvoorbeeld een andere opvatting hebben over wat 

intelligentie is dan oudere mensen. 

o Do individuals perceive intelligent behaviour differently at different ages?  

 
Wat betekent ‘intelligentie’ voor leken? (Onderzoek van Sternberg, Conway, Ketron & 

Bernstein, 1981) Als je dat gaat vragen aan leken wat zij begrijpen onder intelligentie, wordt 

vaak verwezen naar: 

- Practical problem solving (simpele, praktische problemen snel oplossen) 

- Verbal ability (Verbale intelligentie) 
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- Social competence (Goed zijn in het sociaal spel) 

 

Sternberg heeft het nog verder onderzocht (1985):  

- Practical problem solving 

- Verbal ability 

Maar ook: 

- Intellectual balance and integration (intellectueel evenwicht en harmonie, geen 

uitschieters in bepaalde aspecten) 

- Goal orientation and attainment (doergerichtheid en bereiken van doelen) 

- Contextual intelligence 

- Fluid thought (snel redeneren) 

 

C. Lay-persons’ implicit theories of intelligence across cultures (Taiwanese Chinese) 

 

Impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur (Yang en Sternberg): 

- A general cognitive factor of intelligence (~ Westers: speed): In de Westerse cultuur is 

het belangrijk om heel vlug dingen te begrijpen, te zien.  

- Inter-personal intelligence (~ harmonisch leven met anderen): In Aziatische culturen is 

het familiegevoel/sociaal zijn een belangrijk aspect van intelligentie. 

- Intra-personal intelligence (zelfkennis en observatie): In nog andere culturen beschrijft 

men intelligente mensen als mensen die zelfkennis hebben en een monitor hebben op 

zichzelf, die hun eigen gedrag makkelijk kunnen reguleren. 

- Intellectual self-assertion (zelf-appreciatie) 

- Intellectual self-effacement (bescheidenheid en eerlijkheid) 

 

 Over culturen heen zijn er veel verschillen over hoe leken naar intelligentie kijken. 

 

D. Impliciete theorieën (leken) samengevat 

 
- Cross-culturele gelijkenissen en verschillen 

- Convergeren meer naar elkaar (doordat culturen meer en meer door elkaar gemixt 

worden, zijn die cross-culturele verschillen voor een stuk aan het verdwijnen, men 

komt meer en meer tot die westerse opvatting van ‘speed of information processing’) 

- Inhoud gelijk over landen heen, maar de klemtoon is verschillend 

- Ook verschillen binnen de cultuur: 

o Tussen groepen (vb. subgroepen): bijvoorbeeld als jij de enige bent in je familie 

die een diploma haalt, en de rest van de familie werkt meer met hun handen, 

dan zegt men dat jij een ‘papieren persoon’ bent met twee linkse handen ( 

er kan dus al een verschil zijn tussen academici en bouwvakkers) 

o Over de life-span (jongeren versus ouderen) 
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- Sternberg (1985): naargelang de bron (proffen kunstwetenschappen, management, 

filosofie en fysica gevraagd naar de eigenschappen van een intelligent persoon volgens 

hen) (Fig 11.2) ( zelfs onder academici kan er al een verschillend opvatting zijn over 

intelligentie) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Expert definities van intelligentie 

 

Er is heel veel lectuur en onderzoek omtrent intelligentie. Een aantal belangrijke namen i.v.m. 

intelligentieonderzoek die je moet kennen: 

 

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

 

- Terman: “the ability to carry on abstract thinking” 

 

- Thurstone: “the capacity to inhibit an instinctive adjustment, the capacity to redefine 

the inhibited instinctive adjustment in the light of imaginably experienced trial and 

error and the capacity to realise the modified instinctive adjustment in overt behavior 

to the advantage of the individual as a social animal” ( hier wordt eigenlijk bijna de 

wetenschappelijke methode beschreven waarbij je initiële, instinctieve reacties gaat 

onderdrukken en door observatie en door trial en error naar meer adaptief gedrag 

gaat zoeken. ‘Adjustment’ is een belangrijke term bij ‘problem solving’. Het verwijst 

eigenlijk naar hoe je je kan aanpassen aan allerlei problemen die zich stellen zodat je 

kan overleven en vooruitkomen in het leven) 

 

F. Meting van intelligentie 

 
Hoe kan je de intelligentie van iemand meten? Afgaand om het experiment van Borkenau & 
Liebler (met het weerbericht), kunnen mensen voor een deel intelligentie op het zich 
inschatten. Dan zou je eventueel intelligentie gewoon kunnen laten beoordelen door mensen. 
Dat doe je eigenlijk ook bij een persoonlijkheidsbeschrijving. Maar er zijn wel twee verschillen 
tussen een intelligentiebeschrijving en een persoonlijkheidsbeschrijving: 
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- Bij een persoonlijkheidsbeschrijving ga je iemands ‘typical performance’ gaan 
beschrijven: je gaat beschrijven hoe iemand zich doorgaans gedraagt.  

- Bij intelligentie-onderzoek ga je iemands ‘maximal performance’/maximale capaciteit 
gaan onderzoeken. Dit is zeer verschillend van hoe iemand zich ‘typical’ intelligent gaat 
gedragen. 

 
Ten tweede kan je intelligentie ook meten met een gestandaardiseerde test. Je gaat aan 
mensen in opklimmende moeilijkheidsgraad allerlei taken gaan aanbieden tot ze twee, drie of 
vier keer niet meer correct kunnen antwoorden. Dan breek je die subproef af, en begin je aan 
de volgende subtaak opnieuw tot die persoon twee à vier keer niet meer kan antwoorden. 
 
Intelligentietesten meten iemand zijn maximale intelligentie. Maar je benut niet elke dag je 
maximale intelligentie. Dit is een fout die heel vaak gemaakt wordt: men maakt een 
verkeerde inschatting door alleen af te gaan op maximale capaciteit. Zo staat je gemeten 
intelligentie in je formulier van een selectiebatterij, maar dat wil niet zeggen dat je die 
capaciteit elke dag ten volle benut. (Bv. als je een computer aankoopt, kijk je naar zijn 
maximale capaciteit, maar je gaat niet telkens die maximale capaciteit gaan benutten.) 
 
Wat moet zo’n test allemaal omvatten (subtaken) om dit probleemoplossend vermogen te 
testen? (Bijvoorbeeld als je een toelatingsexamen maakt voor geneeskunde, welke aspecten 
moeten allemaal getest worden?)  
 
 ‘Indifference of the indicator principe’ (Spearman, 1904): Spearman onderzocht deze 
vraag al vroeger, en lanceerde het ‘indifference of the indicator principe’. Dit houdt dat bij 
gelijk welk probleemoplossend proefje dat men ontwikkeld voor een intelligentietest, dat die 
proefjes onderling correleren. Dat betekent dat er bij een intelligentietest zeer weinig 
compleet unieke proefjes zitten. De meeste van de taken correleren positief met elkaar. Dat 
is goed nieuws, want het betekent dat we naar een zekere gemeenschappelijke component 
kunnen kijken, en dat je betrouwbaarder meet. Het maakt niet uit welk proefje je gebruikt, 
het verwijst allemaal naar dat hoger principe, het heeft een gemeenschappelijk component. 
 
 Gemeenschappelijke component: Spearman’s G (General intelligence component van 

Spearman)  

 

G. Zelf- en peerbeoordelingen van intelligentie 

 
- Zelf- en peerbeoordelingen zijn geen goede proxies van gemeten IQ! Er is maar een 

correlatie van 0,38 tussen beoordelingen en intelligentietesten.  
- Onderschatting of overschatting? 
- Geslachtsverschillen frequent gerapporteerd: 

o mannen schatten zichzelf hoger op numeriek-ruimtelijke capaciteiten 
o Niet altijd cross-cultureel repliceerbaar 
o Niet teruggevonden bij IQ-schattingen van bv. ouders (als leerlingen hun 

ouders moeten beoordelen over verbale capaciteiten en ruimtelijk inzicht, 
maken ze geen overschattingen meer) 

- Tests: geenszins vervangbaar: zelf- en peerbeoordelingen zijn géén goed alternatief 
voor gemeten intelligentie! 
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2. Intelligentie modellen en theorieën 

 

A. Historiek van het intelligentie-onderzoek 

 

‘Hereditary Genius’ (een boek door Galton, 1869): 

- Legde sterk de klemtoon op de verschillen in intelligentie tussen mensen 

- Zei ook dat intelligentie erfelijk overdraagbaar is 

- Argumenteerde voor directe metingen van intelligentie (dat is niet zo goed) 

- Sterk sensorisch georiënteerd (gebruikte bv. proeven die sterk visueel getint waren, 

maar dat is problematisch want zo zou je kunnen besluiten dat iemand die blind is 

‘dom’ is) 

 Was al bij al een belangrijk boek voor de differentiële psychologie omdat het de 

klemtoon legt op verschillen tussen mensen, net als differentiële psychologie 

  

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

- Kinderen identificeren voor special education: zijn taak was in het onderwijs de 

kinderen er uit te filteren die nood hadden aan specifieke 

ondersteuningsprogramma’s, daarvoor moest hij verschillen in intelligentie tussen de 

kinderen gaan detecteren 

- Hij werkte met een set subtests: hij bood items aan met stijgende moeilijkheidsgraad 

(wordt nu nog gedaan). Zo kun je kijken op welk niveau de kinderen blokkeren.  

- Hij heeft ontwikkelingsniveaus gedefinieerd (notie van mentale leeftijd gelanceerd): 

je hebt bv. de chronologische leeftijd van acht jaar, dan kun je o.b.v. gemiddelden gaan 

kijken wat een kind op acht jaar qua intelligentieproefjes al allemaal zou moeten 

kunnen (welk niveau moet zijn bereikt op een bepaalde leeftijd)  dit zijn de 

ontwikkelingsniveaus, op basis waarvan je de mentale leeftijd van een kind kan 

bepalen los van de chronologische leeftijd. Dan wordt een vergelijking gemaakt tussen 

de mentale leeftijd en de chronologische leeftijd om te zien of een kind kan wat het 

hoort te kunnen op die chronologische leeftijd. Als de mentale leeftijd onder de 

chronologische leeftijd ligt, is het kind minder intelligent. Ligt de mentale leeftijd 

boven de chronologische leeftijd, is het kind meer intelligent dan gemiddeld. 

 

Terman (US): Stanford-Binet test 

- Gebruikte initieel de Franse test van Binet, maar heeft het meer gecommercialiseerd 

en verbeterd 

- Grotere en meer representatieve steekproeven (zodat die gemiddelden van wat je als 

kind allemaal moet kunnen per leeftijd zeker kloppen en representatief zijn). Hij 

lanceerde ook ‘standardised testing’: je gaat de intelligentieproefjes op een heel 

gestandaardiseerde manier aan de kinderen gaan aanbieden, zodat iedereen in 

dezelfde condities de proef aflegt. 
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Stern (1912): de term ‘intelligentie-quotiënt’ geïntroduceerd (heel belangrijk figuur in de 

differentiële psychologie) 

- Hij heeft die mentale leeftijd geplaatst t.a.v. chronologische leeftijd 

- (Mentale leeftijd/chronologische leeftijd)x100 = IQ 

 

Yerkes: intelligentie-onderzoek kwam in een stroomversnelling: 

- Door WOI die er zat aan te komen, had men nood aan tests die in groep konden 

worden afgenomen zodat men in korte tijd veel mensen kon testen om te weten waar 

men ze kon inzetten. Men moest die tijdrovende intelligentietesten op grote schaal 

kunnen uitvoeren.  

- Leidde tot de Army Alpha (voor geletterden) en Beta (voor ongeletterden) tests; 

getimed 

 

B. General Intelligence ‘g’: Theory and measurement 

 

Een heel belangrijke theorie is de theorie van Spearman waarin hij na factor analyse besluit 

tot die ‘General Intelligence’/’General ability’/‘G-factor’ (zie eerder). Die G-factor zie je in 

allerlei vormen terugkeren in verschillende theorieën in verband met intelligentie. Een 

persoon scores op verschillende intelligentietesten zijn vaak gecorreleerd ( = dit wordt 

‘positive manifold’ genoemd). Naast de G-factor, stelde Spearman ook dat er heel wat 

‘specific abilities’ (‘S’ genaamd) zijn die de prestaties van een persoon op een specifieke taak 

kunnen verklaren. Zo is de prestatie op een verbale taak bepaald door die persoon zijn 

‘General ability’/algemene intelligentie maar ook door zijn ‘Specific ability’/specifieke 

vaardigheid die uniek is voor de prestatie op een verbale taak.  

 

Twee belangrijke testen die de G-factor meten:  

 

Wechsler scales en Raven’s matrices 

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

- The Wechsler tests: zijn heel lange tijd de populairste instrumenten geweest om 

intelligentie te onderzoeken (voor volwassenen: the Wechsler Adult Intelligence Scale 

of the WAIS en voor kinderen: the Wechsler Intelligence Scale for Children of the WISC 

en voor heel jonge kinderen: the Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence 

of the WPPSI) 

- The Raven’s progressive matrices: dit is een intelligentietest die vooral die G-factor 

goed meet, het is een niet-verbale intelligentietest. De matrices bestaan uit een reeks 

tekeningen (patronen) met een stijgende (progressieve) moeilijkheidsgraad. De eerste 

patronen kunnen louter visueel opgelost worden (hoe ziet het stuk eruit dat uit het 

patroon is weggelaten?). Naarmate de reeksen vorderen worden bijkomende 

moeilijkheden ingevoegd: er moet ook op basis van analogie, symmetrie, positie, 

kleur... geoordeeld worden welk alternatief het patroon het best vervolledigt. 
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Visuele schema’s van de G-factor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dit is een visuele voorstelling van de G-factor. Je hebt een aantal aspecten van intelligentie, 

bv. processing speed (hoe vlug kunnen mensen info verwerken), retrieval ability (hoe vlug 

kunnen mensen info uit hun geheugen oproepen), auditory perception (mensen die auditief 

sterk staan), visual perception (mensen die visueel sterk staan, deze oude auditieve en visuele 

elementen verwijzen nog naar Galton omdat het sensorisch gericht is), memory and learning, 

crystallized intelligence (dit is wat je met die G-factor doet, mensen die hoger scoren op de G-

factor en fluid intelligence-factor, slaan meer kennis op, ze genereren gewoon meer parate 

kennis) en fluid intelligence (dit is eigenlijk die G-factor, de vlotte intelligentie).  

 

 Al deze verschillende indicatoren van intelligentie zijn allemaal indicatoren van die G-

factor ( = Indifference of the indicator-principe).  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook als je het op een andere manier bekijkt: je neemt verbal comprehension, perceptual 

organisation, working memory en processing speed (en daar onder nog veel specifiekere 

aspecten van intelligentie) als onderdelen/indicatoren van de G-factor. Maar bovenaan blijft 

die algemene component door het indifference of the indicator-principe: de G-factor. 

 

 Dit zijn allemaal andere visuele manieren op dat General Intelligence-principe te gaan 

illustreren.  
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Nog een ander schema staat hierboven weergegeven. Links zie je de ‘ASVAB’-test die in het 

Amerikaans leger gebruikt wordt. Het is een zeer goeie intelligentiebatterij voor volwassenen. 

Er zitten daar een aantal subtests in: TK, SPD, V/M. Als je nu naar de gemeenschappelijkheid 

in die drie subtests kijkt, dan zit daar een zekere G-factor/gemeenschappelijke factor in. Die 

G-factor is zo goed als gelijk aan de V/M-subtest: 1,00. De SPD-subtest correleert 0,81 en de 

TK-subtest correleert 0,85. Als je dan een andere intelligentietest neemt (rechts) met vier 

subtests, en je gaat daar de gemeenschappelijke factor uithalen (die G-factor houdt sterk 

verband met elk van de vier subtests: 0,92; 0,95; 0,96 en 0,89), en je gaat die 

gemeenschappelijke factor gaan vergelijken met die van de linkse intelligentietest, dan zie je 

dat die 0,994 met elkaar correleren! Dat betekent dat ze eigenlijk identiek zijn.  

 

 Dit is dus eigenlijk nog een manier op dat ‘indifference of the indicator-principe’ weer 

te geven.  

 

C. WAIS – WISC (The Wechsler Tests) (1955) 

 

The Wechsler Scales bestaan al tientallen jaren, maar om de zoveel jaar worden ze geüpdatet.  

 

Ze bestaan uit veel verschillende substests: 

- Arithmetic (verbal) : numerieke proefjes 

- Block design (performance) : de proefleider toont een boekje waarin allerlei patronen 

staan die moeten nagemaakt worden met blokjes waarop driehoekjes staat 

- Comprehension (verbal) : betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten 

- Digit span (verbal) : hoe goed kunnen mensen bv. cijfers onthouden? Je geeft altijd 

maar extra cijfers en de proefpersoon moet dit nazeggen 

- Digit symbol (performance) : code plaatsen volgens een regel 

- Information (verbal) : vragen over algemene kennis 

- Object assembly (performance) : een puzzel maken 

- Picture arrangement (performance) : je krijgt afbeeldingen waarmee je een verhaaltje 

moet vertellen in een logische volgorde 

- Picture completion (performance) : ontbrekenden delen aanwijzen in een tekening 
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- Similarities (verbal) : vragen i.v.m. gelijkenissen tussen elementen 

- Vocabulary (verbal) : de betekenis van bepaalde woorden kunnen uitleggen 

 

 Je moet gewoon weten dat zo’n test uit heel veel verschillende proefjes bestaat 

 

Ze zijn voor een brede leeftijdsrange geconstrueerd: 

- WAIS: van 16 tot 75 jaar 

- WISC: van 5 tot 16 jaar 

 

Ze worden uitgedrukt in een deviatie IQ (actual score/expected score)x100: 

- Eerst moet je de actuele score van de persoon bepalen door de proefjes af te nemen 

- Dan de verwachte score bepalen (voor verschillende leeftijden) a.d.h.v. sampling: 

gemiddelden van een grote groep gaan berekenen (zorgen voor een representatieve 

populatie!) 

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

van 100: 

o Wie hoger scoort dan 100 heeft een hoog IQ 

o Wie lager scoort dan 100 heeft een laag IQ 

 

Voorbeelden: (a) picture arrangemant, (b) block design, (c) letter-number sequencing, (d) 

matrix reasoning, (e) picture completion, (f) information, comprehension, arithmetic, 

similarities, vocabulary 
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a. The positive manifold 
Hieronder krijg je een illustratie dat al die soorten proefjes sterk met elkaar samenvallen, en 

het ene meer dan het andere. Als je alle soorten proefjes met elkaar gaat correleren, krijg je 

dit soort matrix. Zonder uitzondering correleren ze allemaal positief met elkaar. Dat is wat 

Spearman ‘the positive manifold’ noemt. Daarbij correleren ze allemaal van matig tot sterk. 

Bijvoorbeeld ‘similarities’ is sterk gecorreleerd met ‘information’ (0,59). ‘Digit symbol’ is matig 

gecorreleerd met ‘comprehension’ (0,30). Dit toont nog eens het ‘indifference of the 

indicator-principe’: welk proefje je ook afneemt, ze hangen allemaal sterk samen, ze hebben 

een gemeenschappelijke component: de G-factor.  
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b. Factoranalyse 
Bovenstaande tabel is interessant om een factoranalyse te doen, want een factoranalyse is 

eigenlijk een techniek die je toelaat om de essentie die in een veelheid aan informatie zit op 

een meer begrijpbare manier samen te vatten. Dit zie je in de tabel hieronder. Het is eigenlijk 

een soort van samenvatting van de essentie, van de onderliggende factoren. Bij een 

factoranalyse kan je ook exact gaan berekenen hoeveel je verliest bij het ‘samenvatten’. Men 

heeft nu uit datasets van grote groepen waarbij de WAIS werd afgenomen deze techniek 

toegepast omdat hier een zekere gemeenschappelijkheid inzit (want als er geen 

gemeenschappelijkheid is/gemeenschappelijke achterliggende factoren, kan je gaan 

factoranalyse doen).  

- Eerste kolom: Als bij al die subtesten één gemeenschappelijke factor is, dan heb je één 

cijfer, het is samengevat. Als je daar die G-factor, die gemeenschappelijk factor 

uithaalt, dan krijg je onderaan een berekening van hoeveel van de variantie die G-

factor verklaart bij al die verschillende subtesten. Je ziet dat die G-factor ongeveer 50 

procent van de variantie verklaart. Dat betekent dat de informatie die vervat zit in die 

elf verschillende subtesten, dat die elf scores uit te drukken zijn in één score, en je vat 

daarmee de helft van de variabiliteit die daarin zit samen (geen verschillen tussen VS 

of UK). Vandaar dat we factoranalyse een datareductie-techniek noemen.  

- Laatste drie kolommen: Als je meer dan 50 procent van die variabiliteit wil verklaren, 

kan je meer dan één gemeenschappelijke component er uit halen. Hier zijn die elf 

scores samengevat in drie scores. Je hebt nog altijd samengevat, maar je kan al meer 

van die variantie verklaren doordat je meer onderliggende factoren hebt. De eerste 

factor verklaart ongeveer 30 procent van die variantie. Om te kijken welke soort factor 

dat is, moet je gaan kijken naar de ladingpatronen van elk van die elf variabelen op die 

factor. Dan zie je dat bij die eerste factor ‘information’, ‘vocabulary’, ‘comprehension’, 

‘silimarities’ en ‘picture arrangement’ sterk laden. Al die subtesten hebben een zekere 

verbale factor met elkaar gemeen. Vandaar dat we die eerste factor een soort ‘verbale 

component’ gaan noemen en die verbale component verklaart ongeveer dertig 

procent van de variabiliteit.  Bij de tweede factor laadt vooral ‘object assembly’, ‘block 
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design’ en ‘picture completion’. Dit zijn allemaal taken i.v.m. ruimtelijk inzicht, wat dus 

de inhoudt is van factor twee. Bij de derde factor laadt vooral ‘digit span’ en 

‘arithmetic’. De derde factor is dus numeriek. (bij ‘digit symbol’ is er wel verschil tussen 

UK en VS bij factor twee en drie!) Als je dan onderaan kijkt kun je de optelsom maken 

van hoeveel van de variantie je kan verklaren met deze drie factoren: 31 + 25 + 16 = 

72. Dus bijna drie kwart van de variantie uit de subtesten kan je verklaren door deze 

drie factoren (verbaal, ruimtelijk, numeriek).   

 

 De G-factor is dus zeker wel belangrijk en prominent aanwezig, maar het is vaak 

belangrijker om naar meerdere specifiekere factoren te kijken! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. De normaaldistributie van intelligentiescore 
 

 
Het gemiddelde is honderd. Je kan dan kijken waar iemand in de Gauss-curve zit (1 of 2 
standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde). De curve kan gebruikt worden om dan 
labels te geven aan de IQ-scores: 
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D. Raven’s progressive matrices (1938) 

 

- Het meet Spearman’s ‘g’ als een ‘abstract ability’ (het gaat over  relaties ontdekken en 

afleiden) 

- Vrij van taal (= performaal) (maar dat neemt niet weg dat er wel culturele invloeden 

kunnen zijn!) 

- Vanaf 6 jaar 

- Bevat 60 items 

- Net zoals de WAIS uitgedrukt in een deviation IQ 

- Jensen (1998): Hij was een differentieel psycholoog, en deed vooral onderzoek naar 

hoe genen je intelligentie en gedrag kunnen bepalen. Het is een belangrijke naam in 

verband met allerlei onderzoek over de progressive matrices. Hij heeft enorm veel 

gepubliceerd over intelligentie en de G-factor.  

 
Voorbeelden: 
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E. Multifactoriële modellen  

 
Er zijn ook allerlei mensen geweest die die G-factor minder belangrijk vonden, en die kozen 

voor modellen met meerdere dimensies. Zie bijvoorbeeld de oefening hierboven: in plaats van 

enkel te kijken naar de G-factor, kun je ook kijken naar een verbale, spatiale en numerieke 

factor.  

 

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

Spearman: ‘g’ underlies)  

o Dus Spearman zegt dat die G-factor aan de basis ligt, de oorzaak is van de 

uitkomsten 

o En Thurstone draait het om: Er zijn zeven mentale vaardigheden die samen 

resulteren in de G-factor, de G-factor is hier het gevolg 

 Associative memory 

 Number 

 Perceptual speed 

 Reasoning 

 Space (spatial visualisations) 

 Verbal comprehension 

 Word fluency 

 

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

o Fluid intelligence: Gf (dit is eigenlijk die G-factor) 

o Crystallised intelligence: Gc (dit is wat je met die G-factor doet: welke kennis 

verzamel je allemaal tijdens je leven) Bijvoorbeeld als in de WAISE gevraagd 

wordt een moeilijk woord uit te leggen, dan is de betekenis iets dat opgeslagen 

zat in je crystallised intelligence/verharde kennis.  

o  Dus Cattell zegt dat die G-component wel belangrijk is, maar in tweede 

instantie ook wat je met die G-component doet. 

 

- Guilford: 

o Ging niet akkoord met de ‘g’ conceptualisaties, was een tegenstander van die 

G-component 

o Hij argumenteerde voor 120 tot 150 onafhankelijke abilites: gaat uit van 

‘operations’, ‘contents’, ‘products’ met daaronder nog eens categorieën 

(neergeslagen in een zeer/te complex model: Structure of Intellect Theory (SI)): 

 Operations : Evaluation, Convergent Production, Divergent Production, 

Memory, Cognition 

 Contents : Visual, Auditory, Symbolic, Semantic, Behavioural 

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

Implication 
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F. Hiërarchische benadering/modellen 

 
Andere mensen hebben meer hiërarchische modellen gemaakt: aan de top staat die General 

Intelligence (eventueel nog die Fluid en Cristallized Intelligence) met daaronder meer specific 

abilities.  (dia 40 ??) 

 

a. Vernon 
 
Vernon’s hierarchical theory of intelligence (niet zo belangrijk, eerder om het idee van die 

hiërarchie te illustreren): Aan de top staat die General Factor, met daaronder een 

verbal/educational factor en een spatial/mechanical factor (deze opdeling zag je ook bij de 

WAIS) en daaronder krijg je nog minor group factors en dan specific factors.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Carroll 

 

Three-stratum Model of Human Cognitive Abilities: (wel kennen) 

- Top: ‘G’ (stratum III)  

- Midden niveau: acht specifieke factoren (stratum II) 

o Gf: ‘fluid mental ability’ (correleert sterk met die G-factor bovenaan) 
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o Gc: ‘crystallized intelligence’ 

o Gy: General memory & learning 

o Gv: Broad visual perception 

o Gu: Broad auditory perception 

o Gr: Broad retrieval ability 

o Gs: Broad cognitive speediness 

o Gt: Processing speed 

- Onderaan: Specific factors/intelligences (stratum I) 

 

c. Horn/CHC-model 
 
Het three-stratum model van Carroll keert hier terug: De integratie van het model van Cattell, 

Horn and Carroll (CHC-model), vooral onderzocht en uitgebreid door Kevin S. McGrew. Het 

CHC-model is de dag van vandaag zeer belangrijk in intelligentie-onderzoek: het is het meest 

uitgebreide en ondersteunde model. Het biedt ook veel aanknopingspunten bij onderzoek 

naar leerstoornissen.  

 

In het CHC-model zijn er negen brede stratumvaardigheden en hieronder meer dan zeventig 

smallere stratumvaardigheden. De negen brede vaardigheden zijn: 

- Fluid reasoning (Gf) 

- Acculturation knowledge intelligence (Gc) 

- Short-term apprehension & retrieval abilities (SAR) 

- Visual processing (Gv)  

- Auditory processing (Ga) 

- Tertiary storage and retrieval (TSR/Glm) 

- Processing speed (Gs) 

- Correct decision speed (CDS) 

- Quantitative knowledge (Gq) 
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G. Gardner’s multiple intelligences 

 

Hij maakt een uitbreiding van het intelligentiebegrip. Hij spreekt over de klassieke dingen die 

we verstaan onder psychometrisch intelligentie (linguistic, logical-mathematical, spatial), 

maar hij voegt ook nieuwe dingen toe: 

- Linguistic 

- Logical-mathematical 

- Spatial 

- Musical 

- Bodily kinaesthetic 

- Interpersonal 

- Intrapersonal 

- Naturalist 

- Existentialist 

 

Gardner heeft dus een heel brede opvatting van intelligentie. Hij ging ook meer de richting uit 

van lekenopvattingen over intelligentie dan de vorige auteurs die we gezien hebben. 
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H. Sternberg’s triarchic theory of intelligence 

 
(minder belangrijk, niet uitgelegd in de les maar staat in het boek, is eerder volledigheidshalve 

meegegeven omdat het een belangrijke naam is) 

 

- The componential sub-theory 

o Metacomponents 

o Performance components 

o Knowledge-acquisition components 

- The contextual sub-theory 

o Adaptation 

o Shaping 

o Selection 

- The experiential sub-theory 

o Novelty 

o Automation 

 

3. Demonstratie : online intelligentietests 

 
Mensa (Opgericht in UK in 1946: Berrill & Ware) is een internationale vereniging van en voor 

mensen die bij een IQ-test in de bovenste 2% van de bevolking scoren. Omdat de berekening 

van de IQ-score verschilt per test, wordt in de toelatingseis gebruik gemaakt 

van percentielscores. Om lid te kunnen worden van Mensa moet men aantonen dat men een 

IQ heeft in het 98e percentiel of daarboven. Om lid te worden kan een test worden afgelegd 

bij de vereniging. Ook kan men de resultaten van een test overleggen die afgenomen is door 

een erkend psycholoog. (http://www.mensa.be/nl/toelatingstest.html) 

 

4. Betekenis en predictieve validiteit van intelligentie 

 

A. The features, uses and problems that surround intelligence tests 

 
Typical features of intelligence tests 

- There are a variety of tasks involved in intelligence tests 
- Standardisation of administration 
- Norm referenced 

 
The uses of intelligence tests: selection, diagnosis and evaluation 
 
Problem and issues with intelligence tests 

- Reliability of intelligence tests 
- Validity of intelligence tests 
- Is the usefulness of intelligence tests over-emphasised? 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentiemeting
http://nl.wikipedia.org/wiki/Percentiel
http://www.mensa.be/nl/toelatingstest.html
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B. De sociale relevantie van intelligentie 

 
Intelligentie heeft een grote sociale relevantie. Het is één van de beste predictoren van een 

grote variëteit aan criteria: 

 

- Onderwijs: 

o Een correlatie van 0,50 tussen IQ en academische studieprestaties (d.w.z. 25 

procent (0,50²) van de variantie wordt verklaard door IQ, maar dan is er nog 75 

procent die door andere factoren verklaard wordt, dus IQ is ook niet alles, maar 

het heeft wel en groot aandeel) 

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

(Cronbach & Snow, 1977) (Men zegt steeds dat men de leeromgeving moet 

aanpassen aan het soort leerling, maar degene met een hoger IQ presteren 

sowieso al beter, dus als ze nog eens een aangepaste leeromgeving hebben, 

zullen ze nog beter presteren, dus in plaats van verschillen weg te werken, 

vergroot je misschien die verschillen? Maar dit is maar een hypothese) 

o IQ moeilijk te beïnvloeden (cfr. Educatieve programma’ s uit de jaren 60 en 70 

in de USA, bv. Sesamstraat, om kinderen van lagere SES te onderrichten, men 

wou de mensen in de huiskamer bereiken. Dat was helemaal geen slecht idee, 

kinderen leerden woordenschat en dergelijke, hun vocabulaire werd wel 

uitgebreid, ze presteren dan beter op het deeltje vocabulaire van de WAIS, 

maar wordt het IQ/onderliggende G-factor wel beïnvloed?)  

 

- Professioneel 

o Jobprestaties 

o Salaris 

o Positie in het bedrijf 

o Rendement uit training 

 

- Reeks andere criteria: o.a. gezondheid (Je moet opletten met het interpreteren van 

dit soort correlaties, je kan dit uitleggen op verschillende manieren: bv. ofwel kunnen 

slimmere mensen meer informatie over gezondheid en gezonde dingen opslaan en 

onthouden en passen ze dat daardoor toe, ofwel verdienen slimmere mensen meer 

geld waardoor ze meer geld hebben om gezondere voeding te komen, ofwel kom je 

door een hogere intelligentie in betere jobs terecht waar er een gezondere omgeving 

is, etc.) 

 

a. Een studie over de invloed van IQ i/h onderwijs: Deary, Strand, Smith & Fernandes (2007) 

 

Deary heeft over een periode van vijf jaar een hele grote groep kinderen gevolgd. Hij mat een 

intelligentie op de leeftijd van elf jaar en zestien jaar. Als je de vakken neemt van die kinderen, 
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en je kijkt naar hun scores, en je gaat dat gaan vergelijken met de G-factor/intelligentie, dan 

zie je dat elk van die vakken daar positief mee correleren. (Correlation with G (r=): 

mathematics: .77 - biology: .51 - chemistry: .46 - English: .67 - English literature: .59 - Spanish: 

.62 - Drama: .47 - Art and design: .43 - Music: .54 - …) Dus dit is opnieuw een illustratie van 

dat ‘indifference of the indicator-principe’. We hadden al gezien dat taal, wetenschap en 

wiskunde correleerden met die G-factor, maar nu zien we ook dat zelfs vakken als drama, 

kunst en muziek correleren met die G-factor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je drie verschillende elementen hebt in je intelligentietest (rechts), en je haalt daar de 

algemene factor uit (F1), dan laadt elk van die drie proefjes daar substantieel op (0,83; 0,81 

en 0,73). Aan de andere kant doe je met alle soorten vakken van die leerlingen hetzelfde: je 

haalt de algemene factor eruit (F2), en ook hier laden alle vakken sterk op F2. Als je dan die G-

component uit de intelligentietests correleert met de algemene factor uit de vakken, 

correleert dat 0,81. Dit wil zeggen dat die General Intelligence enorm meespeelt bij de scores 

die behaalt worden in het onderwijs.  

 

b. Een studie over job performance : Schmidt & Hunter (1998, Psychological Bulletin) 

 
Het criterium waar we hier gaan naar kijken is work performance. We gaan in deze meta-

analyse gaan kijken over individuele studies heen en we gaan daar het gemeenschappelijke 

uithalen en we gaan alle mogelijke studies proberen samen te vatten die General Mental 

Ability (G-factor) correleren met work performance. Dan zien we in kolom 1 (r) dat die GMA 

gemiddeld genomen 0,51 correleert met work performance. Maar dit is maar een gemiddelde: 

voor sommige jobs zal die GMA minder of meer correleren met work performance omdat het 

een slechter of beter predictor is voor work performance in die bepaalde job. Vervolgens zien 

we in de tabel in kolom 1 de correlaties tussen work performance en een hele pak andere 

maten die je kan gebruiken bij selectie-onderzoek. Bijvoorbeeld: er is een correlatie van 0,54 

tussen een work sample test en work performance. Een work sample test is iemand een 

probleem laten oplossen en kijken hoe die persoon dat probleem aanpakt. Omdat work 

sample test 0,54 correleert, wil dat zeggen dat dit het een heel klein beetje beter doet dan 
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GMA als predictor voor work performance. Zo kan je heel de kolom aflopen. Zo zie je dat een 

gestructureerd interview veel beter is dan een ongestructureerd interview. Ervaring 

uitgedrukt in jaren is een heel slechte predictor van job performance (0,18)! Dus het is niet 

omdat je ervaring hebt dat je beter zal presteren. Ook zie je in deze tabel wat vorige lessen 

verteld werd: interesses zijn goeie predictors van tevredenheid, maar niet van prestatie (0,10). 

Grafologie (het bestuderen van iemands geschrift om die zijn persoonlijkheid te bepalen) is 

natuurlijk geen goede voorspeller (0,02).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de eerste kolom (r: single correlation) staat de validiteit van de methodes elk voor zich. In 

de tweede kolom (R: multiple correlation) staat de correlatie tussen een predictor én GMA 

met work performance. Bijvoorbeeld: Job experience op zich correleert 0,18 met work 

performance. Maar als je job experience gaat combineren met GMA, dan correleert dat 0,54 

met work performance. In de derde kolom staat dan de ‘gain in validity’: je moet die ‘R’ gaan 

plaatsten tegenover de correlatie van GMA in de eerste kolom: 0,51. Als je het voorbeeld 

verder volgt: als je alleen GMA gebruikt als predictor, heb je een correlatie van 0,51. Doe je bij 

die GMA ook nog eens job experience (dus twee predictors), heb je een correlatie van 0,54. 

Hiermee win je ten opzichte van die 0,51 3 punten (zoals je ziet in de derde kolom). Tweede 

voorbeeld: work sample test correleert op zich 0,54 en GMA correleert op zich 0,51. Als je ze 

samen neemt, correleren ze 0,63 met work performance. Hiermee win je 12 punten ten 

opzichte van enkel GMA (0,51). Die derde kolom is dus belangrijk omdat het aantoont welke 

predictoren je er in je selectiebatterij moet bijnemen om je voorspelling beter te maken. Door 

GMA te combineren met onderzoek naar integriteit, win je het meest. Gestructureerde 

interviews voegen veel meer predictieve validiteit toe bovenop GMA dan ongestructureerde 

interviews. Finaal ga je proberen een selectiebatterij te gaan creëren met twee of meerdere 

predictoren die telkens wat predictieve validiteit gaan toevoegen om die work performance 

te voorspellen. (naar de laatste twee kolommen moet je niet kijken) 
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c. Een studie over measure/training: Schmidt en Hunter (1998, Psychological Bulletin) 
 

Wat is het rendement dat mensen halen uit opleidingen? In kader van selectie gaat men 

mensen zoeken met een groot leervermogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw heeft GMA een hoge correlatie met leervermogen (0,56). Voor elk van de andere 

proeven heb je dezelfde redenering als de tabel hierboven.  

 

 Samengevat: die General Mental Ability kan goed work performance en training 

performance voorspellen 

 

d. Een studie over job performance in verschillende beroepscategorieën 
 

In de vorige tabel keken we naar work performance in het algemeen, en je gaat als moderator 

de specifieke beroepscategorie niet opnemen. In de onderstaande meta-analyse werd dat wel 

gedaan en hebben we gekeken naar een hele reeks verschillende jobs (chauffeur, ingenieur, 

politie, verkoper, etc.). Tussen de beroepen staat nog ‘typist’ omdat het al een oudere meta-

analyse is en dat beroep bestond dan nog. De ‘K’ in de tweede kolom wijst op hoeveel 

individuele studies over dat beroep de meta-analyse op gebaseerd is. De ‘n’ verwijst naar het 

totaal aantal subjecten in die individuele studies. Bijvoorbeeld voor ‘sales’ hadden we vijf 

individuele studies die dat soort correlatiecoëfficiënten rapporteren tussen intelligentie en 

work performance, met in totaal 394 mensen daarin. Als je naar de gemiddelde correlaties 

bekijkt tussen intelligentie en work performance, dan staat dat in de derde kolom 

weergegeven onder ‘r’. Dat geeft dus het verband aan tussen intelligentie en het criterium 

werk performance in die bepaalde beroepscategorie. Je ziet dat er overal positieve correlaties 

zijn maar dat er wel wat variabiliteit in zit per beroepscategorie. Maar als je dan die correlaties 

een beetje gaat ‘opkuisen’ en gaat corrigeren voor meetonbetrouwbaarheid -want in een 

meting van intelligentie zit er een stuk onbetrouwbaarheid door meetfouten- en als ook nog 

gaat rekening houden met ‘range restrictie’, dan gaan die correlaties flink omhoog.  

 



61 
 

Uitleg: we willen een predictie maken met onze intelligentietest van een bepaald criterium, 

namelijk work performance. Wat observeren in kolom ‘r’, zijn correlaties die relatief beperkt 

zijn, maar toch wel substantieel, bijvoorbeeld een correlatie van 0,25. Om te weten hoeveel 

variabiliteit je in work performance verklaart op grond van die ene predictor, moet je die 

correlatie gaan kwadrateren. Dat betekent dat je een aantal procenten van je criterium 

verklaart. 0,25² of 6 procent is al veel. De meeste predictoren in de psychologie doen niet veel 

beter.  Een van de problemen die je daarbij hebt, is dat als je de correlatie gewoon beschouwt, 

dan zit er waarschijnlijk een fenomeen van ‘range restrictie’ in zit. Bijvoorbeeld de categorie 

‘sales’: dit levert een correlatie op tussen intelligentie en work performance van 0,34. Als je 

dat kwadrateert, verklaar je ongeveer 11 à 12 procent van de variabiliteit. Dat zou betekenen 

dat als we alleen de ene predictor gebruiken, dat we eigenlijk 11 procent van ons finaal 

criterium verklaren. Maar in die correlatie zitten een paar problemen.  

 

In eerste instantie meetfouten: je hebt meetfouten niet alleen aan de kant van je 

predictor/intelligentietest, maar ook aan de kant van je criterium. Work performance: wat is 

dat voor iets? Hoeveel foutenmarge zit er daar op? Bijvoorbeeld als wij volgend jaar de 

lesgeverscapaciteit moeten beoordelen van de professor, dan wordt er geaggregeerd over 

honderden studenten en dan wordt daar een gemiddelde van berekend en dan zie je dat daar 

een klokvorm van kan gevormd worden: je hebt enkele mensen die het super vonden, enkele 

mensen de het heel slecht vonden en het grootste deel zit in het midden van de distributie. 

De prof krijgt dan als resultaat het gemiddelde, en af en toe kijkt men ook wel eens naar de 

spreiding die daar rond zit. Dat is net hetzelfde hier in deze tabel. In die work performance 
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van die sales mensen zit heel veel variabiliteit. Als je dat wat opkuist, dan zie je dat die 

correlatie een flinke pak omhoog gaat. En dat lees je af in de tabel onder de achtste kolom 

‘rho’. Dus je kan dus aflezen uit die kolom dat als je rekening houdt met die meetfouten, dan 

zie je dat die correlatie een flinke pak omhoog gaat. In plaats van een correlatie van 0,34, krijg 

je een correlatie van 0,66. Dat betekent dat je dan niet 11 procent van work performance 

verklaart, maar 43 procent. En dat is natuurlijk heel wat.  

 

Een tweede fenomeen waarvoor men moet corrigeren is range restrictie. Wat is range 

restrictie? In de vorige lessen hebben we gesproken over het Attraction-Selection-Attrition-

model. Er wordt in eerste instantie veel aandacht besteed aan de attractie van personen aan 

hun job: je moet reclame maken voor je organisatie en jezelf in de kijker plaatsen (zie filmpje 

H&M). Vervolgens gaat men gaan selecteren. Als je gaat selecteren bijvoorbeeld op basis van 

intelligentie, dan ga je niet iedereen in die job laten starten. Je gaat bijvoorbeeld alleen maar 

mensen aanvaarden die een verbale IQ-score hebben die boven de honderd zit. Bijvoorbeeld 

als je een verkoper zoekt die medicamenten moet gaan promoten bij geneeskundigen, dan 

moet die natuurlijk een hoog verbaal IQ hebben. Er solliciteren dan een aantal mensen voor 

die job en je kiest er alleen die mensen uit die boven het gewenste IQ zitten. Wel, stel dat je 

100 van die mensen hebt laten starten en je gaat na 1 jaar gaan kijken wat eigenlijk de 

salesomzet is die ze hebben gerealiseerd, dan kun je een dergelijke puntenwolk bekomen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn er met een ‘lagere IQ’ (rond de 100) die een lagere omzet binnenbrengen. Er zijn er met 

een hogere IQ (meer dan 100) die en hoge omzet binnenbrengen. Er zijn er die daar tussen 

zitten. Maar er zijn ook missers: mensen met een hoog IQ (hoger dan 100) maar die maar een 

lage omzet binnenbrengen. Uiteindelijk kan je lijn trekken door je puntenwolk en bekom je de 

correlatie van in de tabel: 0,34. Dus er wel degelijk een verband tussen je predictor van 

intelligentie en je finaal criterium van work performance, hier de omzet. Maar, er zit hier een 

heel belangrijke ‘maar’ achter. We zitten hier met range restrictie! Namelijk omdat we alleen 

maar in de eerste plaats de mensen hebben laten starten -selection- die een IQ hadden hoger 

dan 100. Als we nu even niet denk aan de realiteit, en als experiment eens geen selectieproef 

doorgevoerd, en iedereen die zijn brief had toegestuurd laten starten, dan krijgen we heel 

andere resultaten: 

(vanaf 100) 

r = 0,34 
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Je kan salesmensen hebben met een laag IQ die weinig omzet hebben. Je kan er hebben die 

bijna een IQ hebben van 100 en al iets beter verkopen. Maar je kan er ook hebben met een IQ 

onder de 100 die even goed verkopen als mensen boven de honderd, of zelfs beter. Als je deze 

puntenwolk dan moet voorstellen door een lijn, dan krijg je bovenstaande figuur. Je krijgt dan 

geen correlatie meer van 0,34, maar iets in de orde van 0,50. Dat komt omdat je die andere 

mensen (blauwe bolletjes) niet hebt weerhouden in je selectieproef. Als je die in theorie wel 

laat starten, dan wordt je range veel groter. Als je dat niet doet, dan heb je ‘range restrictie’. 

Dus in dergelijke tabellen kan je bij de ‘r’ niet de waarde van je selectiebatterij ten volle tonen. 

Denk aan een gelijkaardige oefening die je zou kunnen doen omtrent het ingangsexamen voor 

geneeskunde. Je start alleen met studenten die een 10 op 20 gehaald hebben. Dan ga je nooit 

het effect zien van slagen of niet slagen in de gehele opleiding van degene die je niet hebt 

laten starten, van degene die 9 op 20 of minder hebben gehaald op dat ingangsexamen. Deze 

zouden waarschijnlijk in het algemeen veel lagere scores hebben in de opleiding dan degene 

die wel door het ingangsexamen waren. Dan zou dat verband tussen het ingangsexamens als 

predictor van slagen en de latere scores versterkt worden, omdat effectief degene die niet 

slaagden voor het ingangsexamen en dan lagere scores haalden, nu wel meegerekend worden 

in de volledige range.  

 

 De range is heel die variabiliteit die op die x-variabele (hier IQ) hebt. Maar doorgaans 

zie je in de praktijk daar maar een stuk van. Als je voor dat stuk de relatie moet 

vaststellen tussen x en y (hier marktomzet), dan heb je correlatie met range 

restrictie. Als je dan dat andere stuk er ook bij neemt, krijg je grotere correlatie 

omdat het verband versterkt wordt.  

 

Wat je dus in de kolom van de ‘rho’ ziet, is eigenlijk een correctie voor 

meetonbetrouwbaarheid een correctie voor range restrictie. Je ziet dat die correlaties een 

heel pak hoger liggen en worden ze substantieel. Maar daar zit ook wel nog wat variatie in: 

bijvoorbeeld de correlatie  tussen work performance en intelligentie voor politieagenten 

blijven laag. Maar voor jobs als ingenieur krijg je zeer grote correlaties: 0,63. Dat wil zeggen 

dat je 40 procent van de variabiliteit in work performance kan verklaren door intelligentie.  
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Hieronder zie net hetzelfde, maar dan toegespitst op training success/leerpotentieel. 

 Samengevat: intelligentie is zeker een goede predictor voor work performance en 

training success over verschillende categorieën van jobs heen. Daarmee is niet 

gezegd dat het voor elke job een even goede predictor is, er zit zeker variabiliteit in, 

maar over het algemeen zijn die ‘rho’-scores zeker substantieel en significant.  

 

e. Een studie over predictive validity over the life span (extrinsic career success) door 
Judge et al. (1999) 

 

Judge heeft gekeken naar de beoordelingen over kinderen die gemaakt zijn op een vrij jonge 

leeftijd in California. Daar hadden ze het lumineuze idee om in kader van een meer medisch 

georiënteerde studie een heel wat gedragsbeschrijvingen over kinderen te verzamelen. In een 

van de volgende lessen zullen we leren over het vijffactorenmodel die gebruikt wordt om naar 

persoonlijkheid te kijken. Daar zitten vijf grote dimensies in die we gebruiken om naar 

persoonlijkheid te kijken. ‘N’ staat voor neuroticisme: de variabiliteit in zelfzekerheid, angstig 

zijn. ‘E’ staat voor extraversie: variabiliteit in hoe mensen frequenteren in sociale contacten. 

‘O’ staat voor openness: dit is een factor die te maken heeft met al dan niet openstaan voor 

allerlei prikkels die op je afkomen, nieuwe ervaringen, etc. ‘A’ staat voor 

altruïsme/agreeableness: dat vertelt iets over hoe je je kwalitatief gedraagt in het sociaal 
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verkeer. ‘C’ staat voor consciëntieusheid: dit geeft de variabiliteit aan in zelfdiscipline, orde, 

planmatigheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu, Judge heeft de beoordelingen op die vijf factoren gerelateerd aan later succes bij die 

mensen. De beoordelingen hier zijn gegenereerd als die kinderen in hun puberteit zaten, rond 

de lijftijd van 12 tot 14  jaar. Dan heeft hij gekeken naar wat hij noemt een factor ‘extrinsic 

career success’. Dat is een soort composite variabele die rekening houdt met een loon dat 

mensen hebben, in tweede instantie de positie die zij in een organisatie bekleden en in derde 

instantie de hoeveelheid mensen waaraan ze leiding geven. Deze drie zullen ongetwijfeld 

gecorreleerd zijn. Dus als die gecorreleerd zijn, dat moet er een belletje gaan rinkelen: we 

moeten gaan kijken naar de communaliteit tussen die drie. Elk van die drie indicatoren heeft 

op zich een zekere meetonbetrouwbaarheid, dus we willen aan datareductie doen en we gaan 

daar dan één betrouwbare component uithalen. Je kan doen onder andere met die 

factoranalyse. Dat is een datacompressietechniek die drie variabelen terugslaat in één 

variabele. Die variabele heeft hij dan ‘extrinsic career success’ genoemd, en dat beslaat zowel 

hoeveel mensen verdienen, als welke positie ze bekleden en aan hoeveel mensen ze leiding 

geven op de leeftijd van 50/55. Dus het experiment houdt in dat je een predictor meet als die 

mensen in de puberteit zitten, en je neemt persoonlijkheid als predictor (die vijf factoren) en 

je criterium is ‘extrinsic career success’. Dat is niet zomaar een slappe variabele, maar een 

variabele die verifieerbaar is: loon, positie en leiding. Dan kun je daar allerlei berekening mee 

gaan doen. Dat is wat er hier gebeurd.  

 

Als je gaat kijken naar de single r, de single correlation, die geeft het verband weer tussen elk 

van die vijf persoonlijkheidspredictoren dat extrinsic career success-criterium.  Naar die ‘beta’ 

moet je niet kijken. Als we dan de tabel overlopen, zien we het volgende. Mensen die in hun 

puberteit hoog scoorden op neuroticisme, scoren negatief significant met die variabele. Dus 

degene die in hun puberteit al wat aan de weinig zelfzekere kant waren, die verdienden later 
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een stuk minder (-0,34). Voor extraversie krijg je een positieve relatie maar die is niet 

significant (0,18). Kinderen die hoog scoorden op openheid, verdienden later meer en 

schopten het verder (0,26). Altruïsme correleert zo goed als niet met extrinsic career success 

(0,01). Consciëntieusheid tenslotte correleert zeer sterk met career success (0,41). Dus dit zijn 

de correlaties die je telkens vaststelt tussen die ene predictor en dat criterium. 

 

Je kunt nu je model ook gaan uitbreiden met die vijf factoren samen te nemen. Dat staat dan 

uitgelegd door die grote ‘R’. In plaats van vijf predictoren, heb je er dan één waarvoor je een 

correlatie hebt met 0,54 met de career success-factor. Als je die 0,54 kwadrateert, betekent 

dat eigenlijk 29 procent van het criterium op de leeftijd van 50/55 kan gaan voorspellen op 

grond van die vijf persoonlijkheidsfactoren die gemeten zijn in de puberteit.  

 

 Dus persoonlijkheid is zeker een goede voorspeller voor het criterium van extrinsic 

career success.  

 

Wat nog interessant is aan de studie, is dat ze in die puberteit ook een ‘childhood G-measure’ 

hebben afgenomen. Dit is iets wat relatief gelijkt op die progressive matrices. Het was niet die 

test, maar wel iets dat daar goed op gelijkt. Denk aan het indifference of the indicator-

principe: die dingen correleren allemaal met elkaar. Dus dan is het interessant om eens te 

kijken hoe intelligentie die je meet in de puberteit gecorreleerd is met dat extrinsic career 

success-criterium. En je ziet dat die ene intelligentiemaat 0,53 correleert. Dus dat betekent 

dat de correlatie van die intelligentiemaat bijna vergelijkbaar is met de multiple correlatie van 

die vijf persoonlijkheidsfactoren (0,54).  

 

Je kan je regressiemodel opnieuw gaan uitbreiden en dan kan je wat onderaan staat in de 

tabel gaan berekenen. Wat gebeurt er als je je regressiemodel uitbreidt met zes predictoren? 

Dus je hebt die vijf persoonlijkheidstrekken plus die G-factor. Je mag die variaties niet gewoon 

bij elkaar optellen want die intelligentiefactor kan gecorreleerd zijn met die 

persoonlijkheidsfactoren, die kunnen dus overlappen. Als je dat dan berekent, heb je een zes-

predictoren-model en dat is 0,64 gecorreleerd met extrinsic career success. Dat is al zeer 

substantieel. Dus op grond van die zes predictoren verklaar je op lange termijn ongeveer 40 

procent van de variatie in het criterium van extrinsic career success en dat is echt veel.  

 

 Samengevat: Dus je kan niet alleen vandaag intelligentie meten en correleren met 

work performance, maar ook over langere termijn bestaan er degelijke studies die 

aantonen dat intelligentie predicatief is voor work performance en career success.  

 

f. Nog een meta-analyse door De Fruyt en Salgado (2005).  
 
In onderstaande tabel zie je ongeveer hetzelfde weergegeven zoals we al besproken hebben. 

Er wordt opnieuw gekeken naar job performance en training proficiency. 
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Wat we hier in eerste instantie meta-analytisch gemeten hebben, is de correlatie tussen 

intelligentie (GMA) en job performance: 0,53. Voor de correlatie tussen GMA en training 

proficiency is dat ook 0,53. Dan gaan we gaan kijken wat er gebeurt als we tekens die 

intelligentiemaat als basis nemen en daar telkens één van die persoonlijkheidstrekken aan 

toevoegen. Conscientiousness op zich (dus zonder GMA) correleert 0,36 met job performance, 

Emotional Stability op zich correleert  0,24; Agreeableness correleert 0,25; Extroversion 

correleert 0,08 en Openness correleert 0,09. In de tweede kolom staat de correlatie 

weergegeven tussen je persoonlijkheidstrek en GMA. Voor conscientiousness is die correlatie 

bijna onbestaand (0,02). Dat betekent dat je eigenlijk twee bijna onafhankelijke predictoren 

hebt voor job performance. Ze overlappen zeer weinig. Voor emotional stability is die 

correlatie al wat hoger (0,14) en voor agreeableness, extroversion en openness zijn het lage 

correlaties (respectievelijk -0,03; 0,06 en 0,09) met GMA. Voor training proficiency krijg je 

dezelfde resultaten want je criterium van job performance en training proficiency doet er hier 

niet toe, je kijkt alleen naar de correlatie tussen je GMA en persoonlijkheidstrek.   

 

Bij de multiple R (derde kolom) ga je dan kijken wat er gebeurt als je beide gaat combineren. 

Dus als je GMA en conscientiousness samen gaat correleren met job performance, heb je een 

correlatie van 0,63. Dat is een flinke schep meer dan intelligentie alleen (0,53). Je hebt dus 

een gain in validity van 0,10. Dat staat in de kolom onder ‘?R’, wat eigenlijk moest gedrukt 

worden als ‘∆R’. ‘Delta’ gebruiken we altijd voor een stijging, een increment. GMA plus 

emotional stability geeft een correlatie van 0,56 met job performance. Dat is een gain in 

validity van 0,03. Zo kun je de tabel verder overlopen. Dus als je één factor mag toevoegen 

aan je GMA, dan kies je best voor conscientiousness want dit geeft de grootse gain in validity 

(0,10). (Naar de andere kolommen met o.a. beta moet je niet kijken)  
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C. Intelligentie en professionele positie/status 

 
Een andere discussie die heel vaak voorkomt omtrent intelligentie, is de verhouding tussen 

intelligentie en je professionele carrière/positie/status.  

 

Een argument die vaak aangehaald wordt, is dat het niet je intelligentie is die van belang is, 

maar wel je herkomst, waar je vandaan komt. Dan refereert men heel dikwijls naar de factor 

SES: sociaal economische status van je gezin van herkomst. Dat is zeker wel het geval: SES is 

zeer belangrijk. Daarnaast geeft men aan dat ook het aantal jaren onderwijs dat men genoten 

heeft een rol speelt bij de latere positie op de professionele ladder.  

 

Maar wat niet volledig correct is aan de discussie, is dat men er soms van uitgaat da SES 

onafhankelijk is van intelligentie. Dat is namelijk niet het geval: 

 Correlatie tussen IQ en SES is r=0.33 (White, 1982) 

o Correlatie IQ – aantal jaren onderwijs > correlatie tussen SES en aantal jaren 

onderwijs  IQ is dus een beter voorspellen voor het aantal onderwijs men zal 

genieten dan de SES 

o IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES voor het aantal jaren dat men naar 

school gaat 

o IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald, met belangrijke verschillen 

tussen de leden van hetzelfde gezin. Als je van een gezin de SES berekent op 

basis van de loon, het werk, scholing, etc. van de ouders, dan is die score van 

de SES gelijk voor alle leden en alle kinderen van dat gezin. Maar als je gaat 

kijken wat die kinderen uit dat gezin uiteindelijk gaan doen, dan zie je dat er 

grote variabiliteit is. De ene doorloopt het onderwijs glansrijk, de andere bakt 

er niet veel van en zal iets anders doen. Dus niettegenstaande dat al die 

kinderen van dezelfde biologische ouders komen en dezelfde SES hebben, zie 

je tussen die kinderen grote verschillen/variabiliteit qua intelligentie. Dus als je 

SES naar voren schuift als key-variabele, dan hou je eigenlijk geen rekening met 

de variabiltiet die er binnen die gezinnen is want die SES van die kinderen 

verandert niet substantieel op die paar jaar dat er tussen de kinderen is. (Maar 

mocht de leeftijd tussen de kinderen bijvoorbeeld vijftien jaar verschillen, kan 

je wel argumenten dat de SES van de ouders in die periode is gaan verschillen. 

Je ouders kunnen meer carrière gemaakt hebben, meer verdienen, etc.) Maar 

door de band genomen is de SES gelijk voor alle kinderen binnen het gezin, 

maar toch zie je grote verschillen in latere carrière.  

 

D. Andere IQ-correlaten 

 
Positief verband: Prestatiemotivatie, altruïsme, analytisch denken, cognitieve capaciteiten, 

artistieke interessen en vaardigheden, creativiteit, specifiek dieet volgen, schoolresultaten, 
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eruditie, emotionele sensitiviteit, volgen van naschoolse opleidingen, veldonafhankelijkheid, 

gezondheid, levensduur, lichaamslengte, gevoel voor humor, inkomen, breedte en diepte van 

interessen, leiderschap, leermogelijkheden, taalgevoel, woordenschat, spelling, logisch 

denken, IQ van de partner, media voorkeur (kranten, tv kanalen, …), geheugen, vrijwillige 

migratie, militaire rang, moreel redeneervermogen en ontwikkeling, motorische 

vaardigheden, muziekvoorkeur en vaardigheden, myopie, beroepsstatus, beroepssucces, 

waarneming (inspectie-taken), Piagetiaanse vaardigheden, praktische kennis, reactie op 

psychotherapie, leesvaardigheden, sociale vaardigheden, bereikte SES, SES van het gezin van 

herkomst, spreeksnelheid, waarden en attitudes. 

 

Negatief verband: Ongevallen, instemtendens, alcoholisme, autoritarisme, conservativiteit, 

crimineel gedrag, dogmatisme, scores op leugenschalen, hysterie, impulsiviteit, kindersterfte, 

psychoticisme, raciale vooroordelen, reactietijd (langer), roken, en spijbelen. 

 

 Intelligentie is echt wel iets substantieel om onderzoek naar te doen! 

 

E. Strenze (2007) 

  
Je moet echt dit onderzoek kennen. Je moet enkel weten dat de leeftijd waarop je intelligentie 

meet een belangrijke rol speelt. Als je dat op heel jonge leeftijd meet, is dat lastiger om 

predicaties op langere termijn te maken. Dat toont Strenze meta-analytisch aan. Het 

onderzoek toont ook aan dat over verschillende jaren heen, afhankelijk van wanneer je test, 

blijven de correlaties ongeveer gelijk. De bottom line is dat je telkens correlaties krijgt die 

substantieel zijn en positief zijn. Alleen als je intelligentie meet op zeer jonge leeftijd, dan zie 

je dat er wel wat variabiliteit in die correlaties kan zitten.  

 

Uit de studie blijkt ook dat het belang van intelligentie niet iets nieuw is dat stamt uit onze 

technologische maatschappij of omdat we meer zijn gaan kijken naar allerlei meer objectieve 

indicatoren.  

 

F. Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox (2004) 

 
Een belangrijke onderzoeker op het vlak van intelligentie is Deary. Dit is een onderzoek van 
hem. 
 
Iets zeer interessant in de UK en in Schotland is dat je ten eerste aan de hand van het social 

security number zeer makkelijk mensen kan traceren gedurende heel hun leven. Een tweede 

interessante zaak dat men daar gedaan heeft is dat men op sommige tijdstippen een IQ-test 

afneemt van iedereen. Dus men kiest een gegeven dag en dan wordt in elke klas iedereen van 

een zekere leeftijd, dus van hetzelfde geboortejaar, krijgt dezelfde intelligentietest 

voorgeschoteld. Dat is bijvoorbeeld gebeurd op woensdag 1 juni 1932. Toen kreeg elk kind dat 
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geboren werd in 1921 dezelfde IQ-test (N=89498 kinderen). Hetzelfde gebeurde in 1947 voor 

alle kinderen geboren in 1936 (N=70805). 

 

Als je dan een systeem hebt zoals dat social security number, kan je alle mogelijke 

gezondheidsparameters traceren van iedereen via zijn/haar nummer. Iedereen heeft zo’n 

nummer en telkens als je gezondheidszorg consumeert is dat via dat nummer traceerbaar. Dat 

kan dan bijvoorbeeld ook gekoppeld worden aan de reden waarom je stierf.  

 

Wat heeft Deary nu gedaan? Hij heeft de resultaten van die intelligentietesten gekoppeld aan 

een aantal parameters van overlijden. Zo kun je dan op heel grote schaal gaan kijken of er 

verschillen zijn in oorzaken van overlijden en dan vervolgens gaan kijken naar de 

intelligentieverschillen. Dat is wat in de tabel staat. Je ziet dat degene diegene die een hoger 

IQ hadden, een stuk langer gaan leven. Bijvoorbeeld ‘people being diagnosed with 

cardiovaculair disease’: degene die de ziekte wel hadden, hadden een gemiddeld IQ van 100,1 

en diegene die de ziekte niet hadden, hadden een gemiddeld IQ van 104,1. Bij mensen men 

kanker is er een gemiddeld IQ van 101,3 en bij mensen zonder kanker is er een gemiddeld IQ 

van 103,9. Dit zijn geen grote verschillen, maar ze zijn wel significant.  

 

Hoe komt dat nu? Daar kunnen heel plausibele verklaringen voor zijn, bijvoorbeeld mensen 

die een met een hoger IQ komen in betere jobs terecht, leven gezonder, verdienen meer en 

hebben dus meer geld om gezonde voeding aan te schaffen en een betere levensstijl te 

hebben, ze capteren meer informatie, etc. Er is hier dus geen rechtstreekse relatie tussen IQ 

en gezondheid! Het is een onrechtstreekse relatie die bijvoorbeeld via jobs, loon, etc. lijden 

tot een betere of slechtere health outcome. Er zijn tientallen mogelijke 

verklaringsmechanismen voor dit soort fenomenen.  
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5. Emotionele intelligentie 

 
Tot nu toe hebben we het gehad voor ‘psychometrische verschillen’ in intellectuele 

capaciteiten: hoe goed kunnen we allerlei cognitieve problemen oplossen? Maar er is de 

afgelopen jaren ook een andere stroming die in navolging van Bob Sternberg en Gardner 

(wiens model we vorige les snel overlopen hebben en waarvan we gezegd hebben dat deze 

mensen een brede conceptualisatie op van psychometrische intelligentie) geargumenteerd 

heeft voor het construct ‘emotional intelligence’.  

 

Er zijn drie zeer belangrijke namen in het onderzoek naar emotionele intelligentie die je moet 

kennen: 

- Mayer-Salovey-Caruso 

- Goleman 

- Bar-On 

 

A. Mayer-Salovey-Caruso 

 

Mayer-Salovey-Caruso heeft een emotionele intelligentiemodel, four-branch model, 

gebouwd en een vragenlijst dat heet ‘MSCEIT’ (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence 

Test). Daar zitten vier schalen in. De kern in hun concept is dat ze emotionele intelligentie 

definiëren als “the ability to understand your own emotions and those of the people around 

you”. Dus de primaire input zijn emoties en hoe goed je emoties bij jezelf en anderen kunt 

onderkennen en dat in je voordeel adaptief kunt gaan aanwenden. Maar tegelijk zit daar ook 

een cognitieve component in. Je ziet dat ook in de manier waarop ze dat operationaliseren: 

ze gaan een soort test maken met onder andere een van de schalen die meet hoe goed 

mensen erin slagen om emoties te detecteren bij anderen. Dat is ook bijna het eerste in de 

opleiding tot psycholoog dat je zeer goed zou moeten kunnen doen en eventueel leren 

ontwikkelen. Vandaar dat ze het een soort ability-model gaan noemen: het is niet iemands 

‘typical style’, maar het echt een soort ability. Je hebt mensen die dat goed kunnen, die andere 

mensen goed emotioneel kunnen lezen, en je hebt mensen die daar eigenlijk bijna blind voor 

zijn of daar geen aandacht voor hebben.  

 

Ze hebben dat uitgewerkt in die MSCEIT. Daar zitten vier grote componenten/schalen in: 

1. Identificeren van emoties: hoe goed kan je iemand emotioneel lezen? Dat is een zeer 

belangrijk iets. Dus mensen die hoog scoren slagen erin goed iemands emoties te 

lezen. En dan maken we nog abstractie van het feit dat de ene persoon al emotioneel 

makkelijker leesbaar is dan de andere.  

2. Gebruiken/faciliteren van emoties: de tweede subschaal meet hoe je emoties 

gebruikt om je eigen denken te gaan faciliteren. Bijvoorbeeld als je zenuwachtig bent 

op een examen: welke strategieën gebruik je om zo goed mogelijk te kunnen 
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antwoorden en denken? Bijvoorbeeld eerst een schema tekenen, eerst andere vragen 

oplossen, etc. 

3. Begrijpen van emoties: bijvoorbeeld er komt een student naar de feedback van het 

examen en vertelt dat ze gebuisd is op het examen doordat het juist uit was met haar 

lief. Er valt niets te veranderen aan de punten maar je kan wel begrip opbrengen. 

4. Emoties hanteren: hoe ga je emoties gaan hanteren in je dagdagelijks leven? 

Bijvoorbeeld sommige studenten zijn gisteren uit geweest en het is niet gelukt om 

vandaag in de les te geraken. Welke emoties gaan ze hanteren/manipuleren om aan 

notities te geraken van hun medestudenten die wel naar de les zijn gekomen? 

 

Hier zie je die vier takken nog een schematisch weergeven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Goleman (1995) 

 
Goleman is de man die het emotionele intelligentieconstruct vooral wat gecommercialiseerd 

heeft en geïntroduceerd heeft bij het brede publiek. Hij bouwde hiervoor verder op Salovey 

and Mayer. Maar hij heeft het model nog wat verder uitgebreid met een paar interessante 

linken. Als je iets wilt verkopen, is het altijd goed dat je wat meer gaat aanhurken tegen meer 

biologische systemen. Hij namelijk expliciet de link gelegd tussen emotionele intelligentie en 

het limbisch systeem: de amygdala. Als je bijvoorbeeld kijkt naar allerlei fMRI-onderzoek, dan 

zie je dat de amygdala een belangrijke rol spelen in veel van die emotionele processen. Dat 

was dus zeker niet slecht gezien van Goleman. 

 

In tweede instantie heeft een meer adaptief mechanisme voor geïntroduceerd. Hij heeft dat 

gekoppeld aan het ‘flight or fight respons-principe’ die hij centraal stelt in emotioneel 

intelligent functioneren. Als je dat vanuit ontwikkelspsychologisch perspectief gaat bekijken, 

dan argumenteert Goleman dat kinderen vooral deze twee emoties moeten leren reguleren: 

angst en agressie. Kinderen moeten ook leren sensitief worden voor signalen die bij zichzelf 
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kunnen aanwezig zijn van angst: bijvoorbeeld angst voor een examen, het soort spanning die 

je voelt opbouwen bij het naderen van een examen. Je moet leren omgaan met angst: ofwel 

vlucht je ofwel vecht je. Idem voor agressie. Kinderen moeten dus in hun ontwikkelingen 

deze emoties leren identificeren en reguleren/modelleren.  

 

Hij heeft een model gemaakt die een beetje dezelfde stappen heeft als het voorgaande model. 

Initieel sprak hij van vijf stappen, maar later heeft hij dat dan terug gebracht tot vier 

emotionele competenties. Dat zijn de emotionele competentie die je in de meeste modellen 

ook terugvindt (zie dia op pagina 40 voor meer uitleg): 

- De eerste component is self-awareness: weten wanneer je bv. op je ongemak bent in 

een bepaalde situatie, die signalen van jezelf leren detecteren. Dat kan heel 

verschillend zijn van het ene individu tot het andere.  

- De tweede component is self-regulation/management: Hoe slaag je erin om jezelf 

weer onder controle te krijgen als je bv. kwaad wordt? Dit slaat op de strategieën die 

mensen gebruiken om zichzelf down-to-earth te brengen.  

- De derde component is social awareness: empathie: anderen hun emoties en 

perspectieven aanvoelen en actief interesse tonen in anderen hun gevoelens. 

- De vierde component is social skills/management: Anderen ontwikkelen: de 

vaardigheid om andere te helpen en te verbeteren.  

 

Men noemt dit een mixed model omdat het een combinatie is van traditionele elementen van 

emotionele intelligentie met een aantal persoonlijkheidsfactoren. Dus het is veel meer dan 

het originele model dat echt een ‘ability’ model was ( = je kunt het of je kunt het niet en je kan 

het ook voor een stuk leren), terwijl dit refereert meer naar de habituele stijl van mensen van 

doen.  

 

Ze hebben daar ook een Emotional Competence Interview (360 degree) voor ontwikkeld. (?)  

 

Een visuele voorstelling van Goleman’s model of emotional intelligence arranged in the 

hierarchy: 
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C. Bar-on 

 
Men noemt het model van Bar-on een ‘Emotional-social intelligence model’. Hier wordt die 

evolutionaire basis die er bij Goleman al een stuk inzat, helemaal uitgewerkt. Hier gaat men 

echt gaan argumenteren dat emotionele expressie iets belangrijk is voor adaptatie en het 

overleven. Je kan ook zien dat daar wat culturele verschillen op zitten. In algemene 

psychologie hebben we gezien dat basisemoties universeel herkend worden. Binnen enkele 

weken zullen we in dit vak zien dat in culturen waarin er weinig rolverdeling en hiërarchie is, 

het lezen van emoties zeer belangrijk is, omdat je anders wijnig houvast hebt. In culturen waar 

de rollen vooraf vastgelegd zijn, dan heeft het lezen van emoties ook wel adaptieve waarde, 

maar in systemen waar je die rolverdeling niet hebt, dan is dat van uitermate grote waarde.  

 

Dat Bar-On is zeer uitgebreid. Het is wat gebaseerd op de vorige emotionele 

intelligentiemodellen, maar ze hebben veel uitgebreid. Er zitten heel veel interessante 

aspecten in. Het bevat vijf domeinen/skills met ongeveer 15 aspecten: 

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

and self-actualisation (dat komt een beetje neer op die self-awareness) 

- Interpersonal: empathy, social responsibility, and interpersonal relationship (al dan 

niet je verantwoordelijkheid opnemen voor de andere) 

- Adaptability: reality testing, flexibility and problem solving (hoe flexibel stel je je op?) 

- Stress management: stress tolerance and impulse control 

- General mood: optimism and happiness (wat heb je aan ‘resources’ in termen van 

optimisme en geluk? Bijvoorbeeld als je thuiskomt van een examen dat niet gelukt is, 

kan je dat snel achter je laten en opnieuw beginnen studeren voor het volgende 

examen) 

 

Men noemt ook dit model een ‘mixed model’ omdat het ingaat op cognities en emoties. Het 

is uitgewerkt in de EQ-i: emotional quotient inventory (de test). Het resultaat wordt uitgedrukt 

in EQ: emotioneel quotiënt (gemiddelde 100; SD 15).  

 

D. Kritiek op mixed models 

 

a. Elshout 
 

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

ze niet zijn, nl. intelligentietesten”  Deze kritiek van Elshout slaat vooral op dat Bar-

On model waarbij hij gebruik maakt van het quotiënt ‘EQ’ in analogie met ‘IQ’ 

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

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

scores tot een somscore”  Elshout argumenteert dat er geen sprake is van een soort 
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‘positive manifold’ en dat die subschalen veel te weinig met elkaar correleren om ze 

te gaan integreren tot één totaalscore 

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

volgens Elshout is dit meer iets in verband met persoonlijkheid dan iets dat met 

intelligentie te maken heeft 

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

- “Onduidelijke oorzaak-gevolg relatie”  predictor en criterium wordt heel vaak wel 

eens door elkaar gehaspeld; deze kritiek gaat voor sommige studies op maar niet voor 

allemaal 

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

terecht brengen”; succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise 

- (!) “EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemands typische 

gedrag tot de reële mogelijkheden van de psychologie behoort”  We blijven allemaal 

gewoontebeestjes, het is niet makkelijk om iemands typisch gedrag te gaan 

veranderen 

 

b. Wat meten ze eigenlijk? 
 
Nog een andere kritiek op die meer ‘mixed models’ is dat enkele mensen zijn gaan kijken wat 

die emotionele intelligentie ons biedt bovenop persoonlijkheid en GMA. Want je zou kunnen 

argumenteren dat intelligentie zoals we het tot nu toe gedefinieerd hebben hierin meespeelt 

en dat ook persoonlijkheid hierin meespeelt.  

 

Dit zijn de correlaties van emotional intelligence met  

- GMA: 0,22  

- Agreeableness: 0,23 

- Conscientiousness: 0,31 

- Emotional stability: 0,33 

- Extraversion: 0,34 

- Openness: 0,23 

 

 Samengevat: emotionele intelligentie correleert met psychometrische intelligentie 

en met de vijf persoonlijkheidsfactoren. Van die vijf is er niet één die er echt 

uitspringt. 

 

De vraag is nu: correleert emotionele intelligentie met criteria waarin we geïnteresseerd zijn? 

Er zijn een aantal studies die aantonen dat er een positieve correlatie is met performance in 

employment: 0,24.  

 

Maar wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld psychometrische intelligentie, die GMA, 

combineert met de big five en je gaat dat gaan bekijken en uitzetten tegenover emotionele 
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intelligentie, dan zie je dat dit een multiple correlatie oplevert van 0,81. Dat betekent dat ruim 

2/3 (0,81² of 65%) van de variabiliteit die er in emotionele intelligentie zit, pak je ook met een 

GMA-schaal aangevuld met persoonlijkheid. Dus als je die twee samenpakt en je voegt daar 

nog eens emotionele intelligentie bovenop aan toe, prediceer je dan iets meer van work 

performance of niet? Dan is de vaststelling dat als onderdeel van een assessmentbatterij dat 

het eigenlijk geen toevoegde waarde geeft. Niet alle studies zijn daar eenduidig over, maar in 

de studie van Van Rooy & Viswesvaran (2004, 2005) toont in ieder geval aan dat het geen 

toegevoegde waarde geeft. Studies die aantonen dat er wel toegevoegde waarde is, dan is die 

toegevoegde waarde beperkt (.07 and .07 beyond ES and A respectively; niets voor de andere 

FFM factoren). Het grootste deel wordt eigenlijk al gevat in persoonlijkheid en 

psychometrische intelligentie.  

 

Daarnet zagen we dat het goed is om aan te hurken bij de biologie en de evolutie erbij wordt 

genomen. Dat is een zeer handige zet, maar ook deels een marketingzet. Een extra punt van 

kritiek is echter dat er geen empirische onderbouw is voor die biologische en evolutioniare 

claims (in resp. Goleman en Bar-On).  

 

E. Samengevat 

 
Emotionele intelligentie is zeker een zeer interessant construct. Niet elke conceptualisatie is 

even goed, maar het is in totaliteit dat het zeker inspeelt in wijst op belangrijke variabiliteit 

die ook in het echte leven van belang is.  

 

6. Genetische basis versus omgeving 

 

A. Nature-nurture debat 

 
Galton (1865) legde al heel sterk de klemtoon op erfelijkheid (Heriditary genius, 1869). Maar 

wat dikwijls vergeten wordt, is dat hij ook heel sterk de klemtoon ging leggen op de omgeving 

(confounding effects). Hij observeerde dat IQ circuleerde binnen families en dat er eigenlijk 

in functie van dalende genetische verwantschap allerlei effecten zichtbaar waren. Vanaf die 

observatie is hij eigenlijk gestart met de klemtoon te leggen op erfelijkheid, maar tegelijkertijd 

ook de klemtoon te leggen op de omgeving. Heel dikwijls wordt dat in dat nature-nurture 

debat op de spits gedreven. Er wordt teveel gekeken naar ‘is het glas nu halfvol of half leeg?’. 

Maar doorgaans is het een zaak van ‘en, en’. Dat is iets dat eigenlijk al heel vroeg werd 

duidelijk gemaakt door iemand van de mensen die daar mee begonnen is.  

 

Wat voor Galton wel revolutionair was, was dat hij toen al het belang van allerlei tweeling- en 

adoptieonderzoeken. Die man was zeker een visionair voor zijn tijd en hij kan eigenlijk gezien 

worden als de grondlegger van het huidig gedragsgenetisch onderzoek. In gedragsgenetica 
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gaat men zich vooral bezighouden met te gaan kijken naar hoeveel van de variantie kan 

worden verklaar door erfelijkheid of door omgevingsfactoren (‘proportie gedeelde variantie’).  

 

Robert Plomin (2004) is één van de meer prominente gedragsgenetica-onderzoekers. Hij 

schreef enkele interessante boeken over tweeling-adoptiestudies en de methodologie errond. 

Hij stelde dat er 3 types steekproeven zijn: familie, twin en adoptie studies. 

 

B. Nuttige soorten samples: tweelingen 

 
Er zijn twee soorten tweelingen: 

- Monozygote tweelingen zijn 100% genetisch identiek 
- Dizygote tweelingen zijn gemiddeld 50% genetisch identiek (zoals een gewone broer 

en zus binnen een familie) 
 
Een middeltje om een grofmazig idee te krijgen van het genetisch effect is de volgende 

vuistregel: Verschil in associatie voor een kenmerk tussen MZ’s en DZ’s bedraagt de helft 

van het genetisch verschil:  verschil x 2 voor een rudimentaire schatting van de volledige 

genetische bijdrage 

 
Bijvoorbeeld met gaat de intelligentie toetsen bij tweeling 1 van een monozygoot 

tweelingspaar. Men neem dezelfde intelligentietest af bij tweeling 2 van een monozygoot 

tweelingspaar. Je doet dat over honderden monozygote tweelingen. En je doet net dezelfde 

oefening bij dizygote tweelingen, die dus maar 50 procent van het genetisch materiaal met 

elkaar delen. Dan ga je gaan kijken naar de correlatie die er bestaat van tweeling 1 naar 

tweeling 2 binnen de monozygote tweelingen en de correlatie tussen tweeling 1 en tweeling 

2 binnen de dizygote tweelingen. Als je dan ziet dat de correlatie voor intelligentie iets is rond 

0,70 bij de monozygote tweelingsparen en die correlatie is maar iets rond 0,40 bij de dizygote 

tweelingsparen. De eerste delen 100 procent van het genetisch materiaal, de tweede maar 50 

procent. Dus als je 0,40 aftrekt van 0,70 krijg je 0,30 maar dan heb je maar een indicatie van 

de helft van het genetische contributie. Dus om de volledige genetische factor te krijgen, moet 

je die 0,30 maal twee doen. Dat betekent dat in dit geval intelligentie voor 60 procent 

genetisch bepaald zou zijn. (dus opdat er sprake zou zijn van een genetisch effect, moet de 

correlatie aan de kant van de monozygote tweelingen sowieso groter zijn dan die van de 

dizygote tweelingen) 

 

C. Minnesota Study of Twins Reared Apart (MSTRA) 

 
Er zijn een aantal speciale gevallen. Thomas Bouchard is begonnen met het samenbrengen 

van tweelingen die bij de geboorte gescheiden zijn en apart zijn opgevoed. Dat noemt de 

‘Minnesota study of twins reared apart’. Zo zijn er ongeveer 200 tweelingkoppels beschreven.  

Die mensen zijn allemaal overgevlogen naar Minnesota en die zijn daar allemaal onafhankelijk 
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getest op een heleboel parameters dagen aan een stuk. Dus daar bestaat heel veel materiaal 

over.  

 

Dia 88 en 89 niet besproken? 

 

Waarom is dat interessant? Wel, in eerste instantie kun je met die gescheiden tweelingen heel 

veel interessante dingen gaan doen. Bijvoorbeeld het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zie je een monozygote tweeling met twin 1 en twin 2. Dus ze delen 100 procent van het 

genetisch materiaal. Ze zijn apart opgevoed: twin 1 in familie A, twin 2 in familie B. Familie A 

ziet er als volgt uit: ze hebben al twee kinderen, kind A1 en A2. Maar ze willen nog een derde 

kind en ze beslissen om een kindje te adopteren. Dus ze hebben twee biologische kinderen 

die van de ouders van familie A komen en die onderling 50 procent van het genetisch 

materiaal delen. Twin 1 deelt 0 procent genetisch materiaal met kind A1 en kind A2. Maar het 

zal in die familie opgroeien dus het deelt wel de omgeving met kind A1 en kind A2. Dus ze 

hebben dezelfde SES, die variabele zal voor de drie kinderen gelijk zijn. Aan de andere kant 

hebben net dezelfde situatie: familie B heeft ook al twee kinderen, B1 en B2. Dit zijn broer/zus 

dus delen ze 50 procent van het genetisch materiaal. Daar komt twin 2 dan bij. Die twin 1 en 

die twin 2 groeien dan 20 jaar op in aparte families. Dan komt die monozygote tweeling plots 

in het vizier van Bouchard en die worden overgevlogen naar Minnesota en die worden enkele 

dagen onafhankelijk lang getest. Dan kan je allerlei interessante berekening gaan doen. Als je 

een correlatie vaststelt die tussen die twee bestaat, kan die alleen verklaard worden op grond 

van genetische similariteit want ze groeiden op in twee verschillende families. Hooguit zou je 

kunnen argumenteren dat om in aanmerking te komen voor adoptie, dat die twee families 

aan bepaalde karakteristieken moeten voldoen, en die karakteristieken hebben ze dus wel 

gemeen. Dus zo zou je kunnen argumenteren dat bovenop het genetische zou een deel van 

de gelijkenis die er zou zijn na 20 jaar ook kunnen verklaard worden door common 

environmental characteristics. Maar je kan dus zeer interessante onderzoeken doen over 

dergelijke situaties.  

 

Dus dat is natuurlijk het eerste dat je gaat doen: gaan kijken hoe sterk die twee tweelingen 

correleren met elkaar, en je doet dat dan bijvoorbeeld over tweehonderd tweelingparen. 

Maar dan kan je ook gaan kijken naar hoe sterk kind A1 en A2 overeenkomen. Dat hetzelfde 
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experiment dat wij thuis kunnen doen met onze broer/zus. We delen integraal die 

opvoedingsomgeving, die SES, etc., en we delen ook 50 procent van het genetisch materiaal. 

Dan kun je gaan kijken in welke mate dat dat geadopteerd kind gelijkt op kind A1 of kind A2. 

Dat kun je alleen maar verklaren op grond van omgeving want dat het enige dat ze delen. Dus 

elke correlatie die er is tussen twin 1 en de andere kinderen van familie A, is alleen te verklaren 

door omgevingsfactoren want ze delen geen genetisch materiaal. En zo kun je nog een aantal 

andere dingen daarmee doen. Maar dat is het basisprincipe.  

 

D. Concordance rates of intelligence (Ridley, 1999) 

 
Hier zie je samengevat wat dit onderzoek allemaal kan opleveren. Deze schattingen werden 

door Ridley gemaakt. Jaren later hebben Bouchard en McGue nog een meta-analyse gedaan 

en zijn resultaten staan in de haakjes, maar je ziet dat die waarden parallel lopen. Wat staat 

hier nu eigen in? De concordantie rates refereren naar hetzelfde IQ over twee individuen. Dus 

binnen een tweelingspaar, als de ene een IQ heeft van 122, dan moet de andere onder de 

assumptie van sterke genetische effecten aardig in de buurt zitten van die 122.  

 

- 100%: Perfect concordance rate 

- 87%: Same person tested twice: ze geven ons een ‘benchmark’ om al de rest tegenover 

te zetten/om de rest te interpreteren: als je dezelfde persoon twee keer gaat testen 

en je doet dat met 300 individuen, dan krijg een concordantie rate van 87 procent.  

- 86%: Identical twins reared together (86%): een sterke overeenkomst met dezelfde 

persoon die twee keer getest wordt. 

- 76%: Identical twins reared apart (72%) 

- 55%: Fraternal twins reared together (60%): dat zijn de dizygoten. Als je dat plaatst 

tegenover de monozygoten tweelingen, dan zie je een sterk genetisch effecten want 

beiden paren tweelingen zijn samen grootgebracht. 

- 47%: Biological siblings reared together (47%): als je dit vergelijkt met dizygote 

tweelingen die samen opgebracht zijn, dan zie je dat er toch iets te zeggen valt over 

die specifieke twinsituatie, ook al delen ze maar 50 procent genetisch materiaal zoals 

een gewone broer en zus. Dat is ook niet zo te verwonderen want die zitten samen in 

de klas, maken samen huiswerk, doen alles samen, stimuleren elkaar, etc. Dat creëert 

een speciale omgeving die je niet kan simuleren bij gewone broers en zussen want bij 

hen zit er minimum negen maand verschil.  

- 40%: Parents and children living together (42%) 

- 31%: Parents and children living apart (22%) 

- 24%: Biological siblings reared apart (24%) 

- 15%: Cousins 

- 00%: Adopted children living together 

- 00%: Unrelated people living apart 
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Plomin en Petrill hebben dat hier nog een samengevat dat de genetische contributie voor 

intelligentie wel degelijk substantieel is: 

 

“Regardless of the precise estimate of heritability, the point is that genetic influence on IQ 

test scores is not only statistically significant, it is also substantial. It is rare in the behavioural 

sciences to explain 5% of the variance. For example, despite the interest in birth order, it 

accounts for less than 1% of the IQ variance. Finding that heredity accounts for 50% of the 

variance is a major discovery about intelligence (p. 59).” 

 

E. Environmental influences on intelligence 

 
Tot nu toe hebben we het alleen gehad over genetische invloeden, maar wat net zo goed was 

bij Goleman, is dat hij ook de omgevingseffecten benadrukte als mede oorzaak van variabiliteit 

in intelligentie. Segal & Bouchard hebben een paper geschreven (1985) waarin ze naar 21 

omgevingsfactoren kijken en Neisser et al. (1996) heeft voor de American Psychological 

Associoation een paper geschreven waarin hij de volgende 4 domeinen onderscheid:  

 

- Biological variables and maternal effects 

o Nutrition, lead, prenatal factors, milieuvervuiling 

 

- Family environment 

o Shared (de omgevingsfactoren die gelijk zijn voor alle kinderen binnen het 

gezin, bv. SES) and non-shared environments (de omgevingsfactoren die 

verschillen per kind, bv. opvoedingsstijl per ouders: de ouders modeleren hun 

stijl in functie van het kind zelf, bv. of het een losbol is of een rustig kind, maar 

ze koesteren wel dezelfde waarden voor alle kinderen), within and outside 

family factors, social class and socio-economic status, birth order and family 

size 

 

- School and education 

 

- Culture: welk belang hecht men aan aspecten van intelligentie? 

o Decontextualisation, quantification, biologisation 

 

a. Biologische factoren en ouders 
 
Er zijn sommige studies (maar ze zijn soms controversieel) die het effect van voeding 

aantonen, zeker bij kinderen die opgroeien in gedepriveerde omgevingen (let ook op 

confounders). Daarvoor moet je zelfs al niet denken aan verre landen. Het was zo bijvoorbeeld 

in de periode na de wereldoorlog. Dan kregen de kinderen die het thuis financieel moeilijk 
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hadden op school levertraan omdat daarin een aantal stoffen zitten die eventueel nuttig 

kunnen zijn voor de groei en ontwikkeling.   

 

Men heeft ook een Port Pirie cohort study gedaan naar de effecten van loodblootstelling in 

de lucht (McMichael et al., 1986). Er weren 749 zwangerschappen gevolgd. De concentratie 

in bloed werd gemeten. Er werd een verband vastgesteld met voortijdig bevallen. In 1979 

werden 723 kinderen gevolgd, waarvan 375 in IQ studie: getest op 2, 4, 7, 11 en 13 jaar. Men 

vond een negatieve correlatie tussen blootstelling en IQ, ook na controle voor SES, 

gezinsvariabelen en IQ van de moeder. Want je zou kunnen argumenteren dat vooral mensen 

met een laag SES en laag IQ wonen in dergelijke geïndustrialiseerde gebieden, en dat er dus 

bijgevolg door het genetisch effect daar al meer kans is op kinderen met een laag IQ, maar er 

werd gecorrigeerd voor deze parameters en dan nog vond men een negatieve correlatie 

tussen loodblootstelling en IQ.  

 

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

et al., 1996): moeders die overmatig alcohol gebruikten tijdens de zwangerschap hebben kans 

op een kind met fysieke en mentale beperkingen.  

 

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

van de moeder; effect van alcohol is sterker bij een hogere leeftijd van de moeder) 

 

b. Familie-omgeving 
 
Gedeelde zijn de factoren die de kinderen van een gezin delen, zoals SES. Niet-gedeelde 

factoren zijn de factoren die de kinderen van een gezin niet delen, bv. de opvoedingsstijl kan 

verschillen van kind tot kind naargelang hun karakter.  

 
Hoe ontwikkelen niet-gedeelde omgevingsfactoren zich binnen en buiten de familie (Reiss, 

1997)? 

 

Within-family factors: 

- Genetische factoren. Men noemt dat het ‘passive model’: vervat in de 50% overlap 

tussen ouder en kind. Stel dat muzikaliteit iets genetisch is, dan gaan je ouders dat aan 

jou doorgeven, maar tegelijk gaan ze ook meer aandacht vestigen op naar het theater 

gaan, je inschrijven voor muziekschool, etc. Je hebt het dus een stuk via de genen en 

een stuk via de omgeving mee, zonder dat er iets speciaals gebeurd. Daarom noemt 

men het ‘passief model’.  

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

ouders moduleren hun gedrag ifv de karakteristieken van het kind (positive and 

negative feedback loops). Bijvoorbeeld het kind legt een bepaalde muzikaliteit aan de 

dag en de ouders reageren daar dan op door het verder aan te moedigen.  
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- Parent-effects model: ouders reageren op het gedrag van het kind en beïnvloeden dit 

gedrag in een bepaalde richting. Bijvoorbeeld het kind wil wel gitaar spelen, maar vindt 

notenleer saai. Dan kunnen de ouders stimuleren om toch eerst notenleer te doen en 

dan pas gitaar te spelen.  

 

 

 

 

 Reiss’ three models of  

genetic transmission 

 
 
 
 
 
 
 
 
Outside-family factors ! (Harris, 1995): Dat zijn allemaal factoren die in de buitenwereld 

meespelen: bv. lid zijn van een voetbalclub. Of gewoon lid zijn van eender welke groep: wat 

impact op het ontwikkelen van intelligentie daarom? Dit is de group socialization theory (~ 

sociale categorisatie; dit is van belang voor de identiteit die we ontlenen aan sociale groepen) 

 

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

- Context-specific socialization: dat zijn de dingen de meekrijgt van thuis uit, bv. als je 

ouders vaak naar het theater gaan, dan ga je waarschijnlijk zelf ook rapper naar het 

theater gaan.  

- Outside-the-home-socialization: lid zijn van allerlei groepen buiten de school en het 

gezin, bv. de jeugdbeweging 

- Transmission of culture via group processes: Dat zijn allerlei culturele waarden die je 

niet hoofdzakelijk meekrijgt van je ouders maar die gemeen goed zijn in de 

cultuur/samenleving 

- Group processes that widen differences between social groups: groepsprocessen die 

verschillen tussen bepaalde groepen kunnen vergroten, bv. het idee van ‘ingenieurs 

zijn nerdjes’ en op grond hiervan kan het dan zijn dat die ‘nerdjes’ zich dan ook meer 

en beter gaan ontwikkelen in aspecten van intelligentie omdat ze dan samen staan met 

de andere ‘nerdjes’ en in hun groepje wordt er dan gediscussieerd over een of andere 

wiskundeformule. Iemand anders die in een andere groep staat van ‘niet-nerds’, die 

wil spreken over die wiskundeformule, zal dat bijna niet kunnen doen omdat dat daar 

bijna taboe is, en zo ontwikkelt die minder en vergroten de groepsverschillen alleen 

maar.  
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- Group processes that widen differences among individuals within the group: Dit kan 

ook gebeuren binnen een groep: de uitblinker van een groep zal ook behandeld 

worden als ‘de slimste’ en hij zal zich bijgevolg hiernaar gedragen.   

 

Sociaal-economische status 

De SES houdt verband met intelligentie:  

- Een correlatie van  0.30/0.40 (Gottfredson, 1986) 

- Gemiddeld 45 IQ punten verschil tussen professionele en ongeschoolde beroepen 

- British National Child Development Study: 17.000 baby’s geboren in 1958; IQ metingen 

op 7, 11, 16, 23, en 33 jaar: 10 IQ punten verschil tussen kinderen met vaders in 

professionele versus ongeschoolde beroepen, na controle voor geboortegewicht, 

inkomen, buurtkarakteristieken en behuizing. 

- Maar ook: Wahlsten (1997): kinderen uit laag SES groepen die in hogere SES families 

worden geadopteerd: 12 tot 16 IQ punten winst 

 

Gezinsgrootte en geboortevolgorde 

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

en een interactie hiertussen. Belmont en Marolla toonden dus een soort 

geboortevolgorde-effect aan: de eerste was de intelligentste en dan gaat het bergaf. 

Dit bracht veel commotie teweeg.  

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

kinderen van de vrouwen uit het sample: geen verband tussen gezinsgrootte en 

intelligentie (dit was een kritiek op voorgaand onderzoek) 

- Geboortevolgorde: 3 modellen om dit te verklaren: 

o Admixture hypothesis (Rodgers, 2001): ouders met lagere intelligentie hebben 

meer kinderen; ook SES in rekening brengen; het volgorde onderzoek kan niet 

gelijk worden gedaan 

o Resource dilution model (Galton, 1874; Blake, 1981; Downey, 2001): Dit is een 

plausibel model, de beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen 

toeneemt : eerste kind: 100%, tweede kind 50%, … De eerste baby krijgt alle 

aandacht en daardoor vlugger ontwikkelt of dingen aanleert, en naarmate dat 

er meer kinderen komen moet je je aandacht meer gaan verdelen.  

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

met een toenemend aantal kinderen (aandacht, opvoeding door oudere 

kinderen, …). Het is dus niet enkel je aandacht die opgesplitst moet worden, 

maar je volledige familie verandert.  

 

c. Educatie en cultuur 
 

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

afhankelijke als een onafhankelijke variabele: het is moeilijk om deze correlatie te 
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interpreteren: sommigen zeggen dat hoe langer je naar school gaat, hoe slimmer je 

wordt. Anderen zeggen dan weer dat slimmere kinderen langer naar school gaan.  

- Toch zijn er een aantal mensen die het proberen te interpreteren, zoals Ceci (1990, 

1991): hij suggereerde een toename van IQ met 2.7 punten voor elk jaar scholing 

- SES  aspects of education  intelligentie 

 
- Cultuur (Serpell, 2001): Als laatste is het belangrijk om na te gaan wat je moet verstaan 

onder ‘cultuur’: we hebben al gezien dat in verschillende culturen verschillende 

opvattingen heersen omtrent want intelligentie is en inhoudt. 

o Decontextualisatie: cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie 

belangrijk is: vb. Abstraheren in Westerse cultuur. 

o Kwantificatie: intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel 

bestaat; er is ook een neiging om dit te gaan kwantificeren; 

o Biologiseren: toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken 

dragen bij dat we steeds meer weten over intelligentie en IQ 

 

F. Bouchard and Loehlin’s framework to assess population variations in intelligence 

(?) 
- Genetic influences 
- Environmental influences 
- Interaction between genetic and environmental influence 
- Developmental 
- Assortative mating 
- Evolution 
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7. Stabiliteit van intelligentie 

 

A. Ontwikkelingsantecedenten 

 

Waarom is stabiliteit van intelligentie belangrijk? Wel, als je een bepaald fenomeen in de 

differentiële psychologie wil gaan bestuderen, dan ben je onmiddellijk geïnteresseerd om te 

gaan kijken naar de predicatieve validiteit van iets. Als iets zeer instabiel is, dan kan je dit heel 

moeilijk als een predicatief element gaan gebruiken.  

 
Dus als we eens nadenken over een aantal ontwikkelingsantecedenten van intelligentie, dan 

kom je eigenlijk op de vraagstelling uit hoe kinderen/jongeren/volwassenen verschillen in 

mentale in mentale informatieverwerkingsprocessen en hoe je dat koppelen aan 

intelligentieverschillen die je oppikt met een of andere test? De vraag is vanaf wanneer zijn 

deze verschillen te detecteren? Want ouders zijn natuurlijk altijd geïnteresseerd om te weten 

waarin hun kind uitblinkt. Dus vanaf wanneer kan je indicatoren van intelligentie vinden in de 

ontwikkeling? Je kan dan gaan kijken naar allerlei habituatie-experimenten die men met heel 

kleine kinderen doet: een experiment waarin de baby naar iets bewegend kijkt en dan 

registreert men hoe lang dat dat kind daar naar moet kijken tot het gehabitueerd is. Hoe vlug 

kinderen habitueren aan iets wat ze zien, zelfs op zeer jonge leeftijd, correleert wel 0,40 met   

gemeten intelligentie in kindertijd (5 à 6 jaar)! Dat is ongeveer 16 procent dat je verklaart en 

dat is niet niets.  

 

Ook als je gaat kijken naar simpele inspectietijdtaken die je aan volwassenen geeft, 

bijvoorbeeld ze moeten aangeven of een puntje links of rechts staat op het scherm, correleert 

dat ook  ongeveer 0.30 met de gemeten intelligentie. Dat is niet spectaculair maar het is toch 

iets.  

 

Dus dat illustreert het volgende: dat er wel een soort link is met de 

informatieverwerkingssnelheid: waarschijnlijk cruciaal voor een beter begrip van het 

intelligentieconstruct.  

 

Jones & Bayley (1941): Berkeley Growth study (geboren tussen 1928-1929):  

- 6 jaar – 18 jaar: 0.77 (als je kinderen gaat testen op de leeftijd van zes jaar en op de 

leeftijd van achttien jaar, vind je tussen die resultaten een correlatie van 0,77) 

- 12 jaar – 18 jaar: 0.89 (als je kinderen test op de leeftijd van twaalf jaar en achttien 

jaar heb je een correlatie tussen de resultaten van 0,89) 

 

 Als je later gaat meten, wordt het een stukje stabieler, ook omdat er maar een 

leeftijdspanne is van zes jaar, in tegenstelling tot twaalf jaar bij de eerste groep. 
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B. Stabiliteit van intelligentie 

 
We weten dat veel intelligentie functioneren of de kiemen daarvan al op jonge leeftijd op te 

pikken zijn, waarmee niet gezegd is dat je absolute predicaties kan maken, maar er zijn in ieder 

geval een hele pak studies (bv. Berkeley Growth study) die grote correlaties aantonen tussen 

intelligentietesten op jonge leeftijd en op latere leeftijd. De algemene lijn is dat intelligentie 

vrij stabiel is in de levensloop: als je kijkt naar een hele hoop gevarieerde studies, zijn 

correlaties van 0.50 of hoger zijn geen uitzondering: 

- Onafhankelijk studies, uitgevoerd in verschillende landen door verschillende 

onderzoeksgroepen 

- Brede waaier van intelligentiematen gebruikt 

- Leeftijdsintervallen over de gehele levensloop 

- Geen substantiële tegenevidentie 

 

De meest overtuigende in deze tabel die Deary in een van zijn studies gepubliceerd heeft 

waarin hij eigenlijk een mooie samenvatting biedt en waarin ook die Moray House Test staat. 

Deary heeft een groep mensen opgespoord in de UK (Deary doet veel onderzoek in de UK 

omdat men daar veel testen afneemt en er is dus veel materiaal én mensen zijn op grond van 

een social security number heel makkelijk traceerbaar) en hij is erin geslaagd om 100 mensen 

opnieuw te testen na 66 jaar. Maar je moet goed rekenschap geven van wat er allemaal wel 

niet met mensen gebeurd in 66 jaar. Iedereen loopt verschillende opleidingen, doen 

verschillende beroepen, sommigen lopen allerlei hersenschade op, etc. Dat zit allemaal in die 

leeftijdspanne. Als je die mensen dezelfde intelligentietest aanbiedt na 66 jaar, en je hebt 

daarbij nog allerlei bijkomende problemen van cognitieve veroudering, dementie, ect., vind je 

dan nog een correlatie van 0,63 op de ruwe scores. Als je dan gaat corrigeren voor 

meetonbetrouwbaarheid en voor ability range vind je zelfs een correlatie van 0,73, en dat is 

echt wel sterk.  

 

Als je onderaan de tabel kijkt, zie je die resultaten staan bij Deary. De eerste kolom geeft de 

eerste testleeftijd weer, en de tweede kolom de tweede testleeftijd. Dan zie je in de derde 

kolom de correlatie weergegeven. Daarnaast zie je de soort intelligentietest. Als je dan eens 

meer naar boven gaat gaan kijken, zie je dat er studies zijn, bv. van Humphreys, die meten op 

de leeftijd van twee jaar en op de leeftijd van negen jaar en dat geeft een correlatie van 0,56 

(met de WPPSI en WISC). Dat is al spectaculair dat men op de leeftijd van twee jaar al 

elementen kan oppikken die je op de leeftijd van negen jaar nog ziet.  

 

Je ziet dus een toenemende leeftijd voor de eerste meting, over verschillend intervallen 

gebruikmakend van zeer verschillende intelligentietests en door heel veel verschillende 

mensen steeds een sterke correlatie, dus dan moet het wel iets stevigs zijn, iets stabiels.  
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 Er is zeker stabiliteit, en stabiliteit in termen van de ‘round order’: dat betekent dat 

wie vandaag een hoge score haalt in de groep, zal later ook een hoge score halen in 

de groep (maar de score van de groep kan veranderen, ~ persoonlijkheid).  

C. Flynn-effect 

 
Flynn heeft ontdekt dat er de afgelopen 60 jaar een opvallende stijging van het IQ waar te 

nemen is (ruwe scores), vooral tussen 1930 en 1980 (in 15 verschillende landen). Nu is het 

nogal controvers: sommigen zeggen dat het Flynn-effect blijft doorgaan, anderen zeggen dat 

het gelijk blijft, nog anderen zeggen dat het IQ daalt.  

 

Er zijn een aantal vereisten voor de datasets opdat je dit effect kan aantonen: 

- Dezelfde tests, afgenomen met substantieel tijdsinterval 

- Steekproeven moeten equivalent zijn, anders kan elk verschil die je oppikt toe te 

schrijven zijn aan de verschillende steekproeven en niet aan de stijging van IQ 

 
Delta IQ (verschil wordt uitgedrukt door delta, ∆): uitgedrukt in IQ-verandering per 

decennium. Dat levert gemiddeld een stijging op van 5.0 ruwe score punten, met een 

standaarddeviatie van 2.9. Wat interessant is om te zien, is dat er een zeer grote range is: bij 

sommige testen is er een kleine toename van 1.8 en bij andere een toename van 12.5. 

- Raven PM: gemiddeld stijging van 5.69 (SD = 3.49) 

- WAIS: stijging van 5.20 (SD = 0.27); Performaal: 7.8, Verbaal: 4.2 (dus meer toename 

op het performale deel dan op het verbale deel: dit is interessant want dat levert een 

argument om te zeggen dat echt die ‘G-factor’ toeneemt) 

 

Dit Flynn-patroon werd bevestigd door Teasdale en Owen (1987, 1989), maar zij zeggen dat 
het beperkter is: toename van 2,5 IQ-punten in plaats van 5,0.  
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De eerste, rudimentaire paper (‘seminal paper’) die Flynn daarover geschreven heeft was in 

1987: 

- Origineel heeft hij dat vastgesteld in 14 landen 

- Later is dat uitgebreid naar 20 landen 

 

Heel dikwijls in een discussie -dat is altijd zo als je iets ontwerpt- beginnen anderen daar dan 

ook over te schrijven en de media vliegt daar op en de politiek bemoeit zich en gaat dit zien 

als het resultaat van allerlei politieke inspanningen. Maar het is altijd interessant om eens naar 

de originele bron te gaan kijken, wat de persoon die het voor het eerst observeerde daar over 

schreef en aan wat hij/zij het toeschreef. Flynn was zeer voorzichtig in het beschrijven van dat 

fenomeen of verklaren van dat fenomeen: 

- In eerste instantie dacht hij dat het gewoon cohorte effecten waren 

- Hij zei ook dat sommige data sets misschien onbetrouwbaar waren, denk aan allerlei 

steekproeffluctuaties die je kunt hebben en die mee dat verschil kunnen verklaren 

- Hij zag dat de hoogste effecten op die fluid intelligence factor zaten (gemiddeld 15 

punten per generatie), maar minder groot op crystallized intelligence (gemiddeld 9 

punten per generatie) 

 

Maar als je zou willen argumenten dat het Flynn-effect vooral het gevolg is van beter 

onderwijs (want het flynn-effect werd vooral vastgesteld in periodes waarin leerplicht werd 

ingevoerd in verschillende landen en dat onderwijs anders bekeken werd en dat er allerlei 

nieuwe elementen in het onderwijs geïntroduceerd werden en meer individuele begeleiding 

van leerlingen), dan krijgt dat een heel ander perspectief.  
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In deze tabellen zie je iedere keer de period of study, de soort IQ test: verbaal of non-verbaal, 

de test zelf. Je kan dan gaan kijken naar Duitsland, Frankrijk, Japan, maar ook België. In de 

periode van ’58 tot ’67 was er hier een toename van ongeveer 7 IQ-punten. Dat is heel wat. 

En er is eigenlijk bijna geen enkel land waar je het omgekeerde vaststelt en een daling ziet 

(behalve Noorwegen). Dus die trend is er ongetwijfeld wel.  

 

a. Discussie 
 

Dus de trend is duidelijk, maar de vraag is: reflecteert dit nu een werkelijke stijging van het 

IQ? Het is niet omdat je iets meet -meten is altijd een indirecte vorm in de psychologie om 

greep te proberen krijgen op iets- dat het IQ daarom werkelijk toeneemt. Betreft het een 

stijging van die G-factor, of eerder een stijging in minder G-geladen factoren (vb. crystallized 

intelligence)? Arthur Jensen die heel zijn leven gewijd heeft aan de studie van de General 

Intelligence factor was vooral bezig met dit soort dingen. Een manier om hier een antwoord 

op te vinden, is gewoon kijken naar de correlatie die je vindt tussen de toename in IQ en G-

lading van een bepaald intelligentieaspect. We hebben gezien dat sommige 

intelligentieproefjes heel goede indicatoren zijn van die G-factor. Dus als je die G-lading van 

die subschaal/intelligentieproefje gaat correleren met de toename in IQ, dan zie je dat er toch 

maar een correlatie is van 0,30. Het is wel een positieve correlatie, dus wat je eruit kan 

besluiten is dat die toename wel voor een stukje een toename is van die G-factor, maar dat er 

daarnaast ook heel wat anders zit. Dus het antwoord ligt hier een beetje in het midden.  

 

Anderzijds zie je een meer vervelend fenomeen opduiken: gelijktijdig met de toename van het 

IQ, krijgen we een daling van de prestaties op de scholastic achievement toetsen. Hier in België 
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is dat zo niet en durft men dat politiek ook niet te testen, maar in een heel pak andere landen 

gaat men schoolprestaties centraal gaan testen op nationaal niveau. Bijvoorbeeld in de VS 

heeft de scholastic achievement toetsen, zodanig dat je kan gaan kijken over cohorten heen 

naar het presteren van jongeren op school. Maar men stelt dus vast dat die prestaties dalen 

terwijl het IQ volgens het Flynn-effect stijgt.  Dat is natuurlijk zeer paradoxaal. Hier zijn enkele 

verklaringen voor: 

- ¾ van die SAT daling is waarschijnlijk toe te schrijven aan de stijging van het aantal 

deelnemers (van 5 % in 1952 naar 30% in 1968). In de VS moet je aan die SAT meedoen 

als je naar de universiteit wil om ingang te vinden bij een aantal universiteiten. Elke 

universiteit stelt zijn voorwaarden: sommigen universiteiten eisen bv. enkel A-levels. 

Dus als de assumpties aanneemt dat het meer intelligente deel van de samenleving 

participeert aan dat soort ‘ingangsexamens’, maar als er op den duur steeds meer 

mensen meedoen, dan zal er ongetwijfeld een verschuiving plaatsvinden naar het 

midden van de distributie. Dus als er een correlatie is tussen IQ en presteren op die 

test, dan zal die correlatie naar beneden gaan. 

- Een ander argument is de dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum, omdat het 

onderwijs meer en meer afgestemd wordt op de grote groep en minder en minder 

afgestemd op de toplaag. 

 

Anderzijds -en dat is een interessant gegeven- zijn IQ-criteriumrelaties onveranderd gebleven. 

Dus als we het een paar weken geleden gehad hebben de predicatieve validiteit van IQ voor 

jobprestaties, dan zie je dat IQ het 50-60 jaar geleden goed deed als voorspeller, en het tot op 

de dag van vandaag nog steeds blijft goed doen. 

 

b. Verklaringen 
 

1. Een aantal mensen argumenten dat mocht er effectief een stijging zijn IQ  over 

generaties, dat we dan eigenlijk veel meer genieën zouden moeten hebben (het zou 

maal 20 moeten zijn). Want als heel je distributie opschuift, dan gaat ook dat klein 

topje aan rechterkant mee opschuiven en zou je veel meer mensen moeten hebben 

die hoogbegaafd zijn. Maar dat zien we niet!  

2. Anderen argumenteren dat er alleen een soort ‘abstract problem-solving ability’ is 

toegenomen.  (Dat is misschien wel plausibel)  

3. Heel belangrijk is dat Flynn zelf geen verklaringen zocht in de genetische hoek omdat 

hij dacht -en deze assumptie is waarschijnlijk correct- dat het fenomeen op een te 

korte tijd zichtbaar is om genetisch te kunnen verklaren.  

4. Neisser heeft daar een boek over geschreven in 1998 waarin hij een pak van die 

verklaringen tegen elkaar afweegt: 

o Scholing 

o Gewijzigde test-taking attitude 

o Gewijzigde opvoedingsstijlen 



91 
 

o Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd 

o Voeding 

 

 Als die verklaringsmodellen lijken plausibel en het is waarschijnlijk een combinatie van 

factoren, er is niet eentje die volledig de toename verklaart, maar het is een 

combinatie van elk van die factoren.  

 

5. Bijvoorbeeld laat ons het even hebben over scholing. Een aantal mensen zeggen dat 

door de leerplicht en doordat de scholing omhoog is gegaan, dat het IQ gemiddeld 

omhoog is gegaan. Cahan & Cohen (1989) argumenteren dat, dat het aantal jaren 

onderwijs vooral verbale tests beïnvloedt, maar je ziet dat Flynn-effect -weliswaar in 

mindere mate- ook optreden bij niet-verbale tests. Dus dat kan wel een stuk van de 

verklaring bieden, maar zeker niet het volledig fenomeen verklaren.  

o Invoer van de leerplicht kan misschien wel een belangrijke verklaring zijn want 

we hebben niet meer genieën, dus het heeft geen effect op de rechtse kant van 

de distributie, maar het kan wel effect hebben op de linkse kant van de 

distributie. Dus het laagste segment van de IQ-distributie heeft baat bij 

onderwijs van langere duur.  

o Er is natuurlijk een relatie tussen de scholing en de resultaten op een IQ-test, 

maar het is zeer moeilijk om dat te gaan interpreteren. Het is namelijk een 

correlatie, je kan dus niet causaal gaan interpreteren. Je kan door scholing 

hoger scoren, maar het kan ook zijn dat je door een hoger IQ meer scholing 

loopt. Je kan dus niet concluderen dat de G-component door scholing 

beïnvloed werd.  

6. Sommige mensen argumenteren zeer sterk voor gewijzigde test-taking attitudes. In die 

intelligentietests wordt gevraagd om een aantal opdrachtjes in een bepaalde tijd op te 

lossen. De huidige generaties en die van de afgelopen twintig jaar is veel meer 

vertrouwd met het invullen van allerlei proefjes en invullen van visueel aangeboden 

materiaal, etc. Subjecten kruisen ook rapper antwoordalternatieven aan. Daarnaast 

raken intelligentietests ook meer en meer verspreid, de meeste mensen hebben al 

(een stuk) van een intelligentietest afgelegd of iets dat daarop lijkt, bv. de Simon-test. 

Wie een test een 2de maal doet stijgt doorgaans maar 5 a 6 punten (Williams, 1998). 

7. Opvoeding: ouders zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in de intellectuele 

ontwikkeling van hun kinderen. Kinderen hebben dan ook meer stimulansen thuis dan 

dit vroeger het geval was. Vroeger was men gewoon meer bezig met overleven en dat 

iedereen eten had, terwijl nu is het soms van het goeie teveel in de omgekeerde 

richting. Ouders zijn tegenwoordig zeer sterk betrokken met het onderwijs van de 

kinderen.  

8. Culturele en technologische literacy: kinderen spenderen veel tijd voor tv en internet; 

veel van die zaken zijn sterk visueel gericht en dat komt ook vaak aan bod in veel van 

die intelligentieproeven (bv. Raven).  
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9. Een andere niet te onderschatten factor is de biologische omgeving: het feit dat we nu 

betere voeding hebben, zeker als je ziet dat die studies dateren vanaf de jaren 1950, 

1960. Voeding is zeker een belangrijke factor, ook als je dat in andere landen gaat gaan 

bekijken. Er is ook meer uitgebouwde, gesofisticeerde gezondheidszorg.  

o Voeding (Lynn, 1990, 1998) 

o Opletten met de interpretatie van studies die borstvoeding associëren met 

hoger verbaal IQ (Zie Der, Batty & Deary, 2006). Je moet bijvoorbeeld 

corrigeren voor het IQ van de moeder: IQ is grotendeels genetisch en het kan 

zijn dat mensen met een hoger IQ frequenter borstvoeding geven, zo kan je die 

correlatie al verklaren. Dus je moet opletten met dergelijke studies! Die data 

en die correlaties zijn er wel, maar je moet altijd opletten met daar relaties of 

conclusies uit te trekken.  

o Effecten van iodine op intelligentie (Qian et al., 2005). Iodine is een mineraal 

die verantwoordelijk is voor de groei. Je ziet dat in iodine-arme streken 

kinderen die iodinevoedingssupplementen krijgen, hebben winst op 

intelligentietesten ten aanzien van kinderen zonder die supplementen van 

iodine. Die iodine is dus een overtuigende factor.  

o Colom et al. (2005): longitudinaal onderzoek over 30 jaar: meer toename van 

het IQ in het laagste IQ segment en niet in het hoogste IQ segment.  

o Deze bevindingen geconfirmeerd door Teasdale & Owen (1989) en Lynn & 

Hampson (1986) 

10. Dan zijn er nog enkele genetische factoren, bijvoorbeeld migratiestromen: als je de 

genenpoel mixt, krijgt doorgaans betere kwaliteit van genen voor de nakomelingen. Je 

kan dat uitleggen door het omgekeerde: groepen die intern voortplanten, zoals 

families, dan zie je dat dat meestal niet zo goed is voor het IQ van de nakomelingen. 

Dus door het feit dat er de afgelopen vijftig jaar veel meer gemigreerd is en er veel 

meer een genenspoeling is gekomen, kan dat ook een verklaring zijn voor het Flynn-

effect en dat is dan wel een genetisch effect die je op een tijdsspanne van 40-50 jaar 

kan zien. Er is ook differentiële pariteit: stel dat veertig of vijftig jaar geleden, als heel 

dat Flynn-effect kon vastgesteld kon worden, men vaststelde dat meer intelligente 

vrouwen meer kinderen hebben, kan je op grond daarvan argumenteren dat als 

intelligentie een genetisch gedreven iets is, dat er zo meer intelligente offspring in de 

populatie komt. En dat was misschien wel in de jaren 60-70 het geval. Dus dat zijn ook 

factoren die kunnen bijdragen tot dat dit Flynn-effect geobserveerd wordt.  

 

 Samengevat: Als je dat een beetje vanop afstand bekijkt, zie je dat het niet één 

bepaalde factor is die alles verklaart, maar het is van elk een stukje en dit draagt dan 

in zijn totaliteit bij tot het observeren van het effect.  
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D. Reversed Flynn effect? Teasdale & Owen (2008) 

 
Er zijn ook een aantal mensen die argumenteren voor net het omgekeerde. Dat noemt men 

dan een soort ‘reversed Flynn-effect’. Dat is een zeer controversieel iets. Teasdale en Owen 

waren de eerste die hiermee afkwamen.  

 

Scores on cognitive tests have been very widely reported to have increased through the 

decades of the last century, a generational phenomenon termed the 'Flynn Effect' since it was 

most comprehensively documented by James Flynn in the 1980's. There has, however, been 

very little evidence concerning any continuity of the effect specifically into the present century. 

We here report data from a population, namely young adult males in Denmark, showing that 

whereas there were modest increases between 1988 and 1998 in scores on a battery of four 

cognitive tests-these constituting a diminishing continuation of a trend documented back to 

the late 1950's-scores on all four tests declined between 1998 and 2003/2004. For two of the 

tests, levels fell to below those of 1988. Across all tests, the decrease in the 5/6 year period 

corresponds to approximately 1.5 IQ points, very close to the net gain between 1988 and 1998. 

The declines between 1998 and 2003/4 appeared amongst both men pursuing higher 

academic education and those not doing so. 

 

In hun studie zie je dat er tot een bepaald ogenblik wel een toename was, maar dat eigenlijk 

op brede schaal tussen 1998 en 2003/2004, als zij wat wet metingen deden, het inderdaad 

achteruit bolde. Dat zijn geen spectaculaire dalingen, maar het gaat wel achteruit op ‘letter 

matrices’, ‘verbal analogies’, ‘number series’ en ‘geometric figures’. Het is niet ergens een 

klein dingetje die je oppikt, maar je ziet het in de vier verschillende subtests.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is heel recent een meta-analyse die aggregeert over een heleboel studies en die dat dan 
ook weer in twijfel trekt dat er een daling zou zijn.  
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E. Shatz (2008) 

 
Nu, hoe verklaart men nu die daling? Een van de verklaringen die onder andere door Shatz 

naar voor geschoven wordt dat is dat door die differentiële pariteit dat het misschien in de 

jaren ’60 en jaren ’70 zo was dat meer intelligentie vrouwen meer kinderen kregen, maar dat 

er nu eigenlijk het omgekeerde plaatsvindt: meer intelligentie vrouwen krijgen minder 

kinderen dan minder intelligente vrouwen. Intelligentere vrouwen stellen ook de kinderwens 

vaker uit door bijvoorbeeld lange studies. Daar tegenover heb je bijvoorbeeld in de VS een 

hoog aantal tienerzwangerschappen, die vertonen impulsief gedrag en stoppen meestal niet 

bij één of twee kinderen. Als je daar cijfers over ziet, gaat dat wel over een hele pak mensen. 

Dus als je dan vervolgens IQ gaat meten en je stelt een daling vast, dan is dat niet 

verwonderlijk.  

 

Shatz heeft gekeken naar national IQ scores (zoals we vroeger hebben gezien is het nogal 

controversieel om IQ-scores te aggregeren over één land, maar goed) en is dat gaan correleren 

met drie indicatoren van fertiliteit (die vind je in het CIA factbook). In dat CIA factbook vindt 

men de ‘total fertillity rate’: “the average number of children that would be born per woman 

if all women lived to the end of their childbearing years and bore children according to a given 

fertility rate at each age (CIA Factbook).” Dus men gaat eigenlijk een soort correctie uitvoeren 

en als je dit totale fertiliteitcijfer gaat correleren met cijfers van national IQ scores, dan heb je 

maar liefst een correlatie van -0,71. Dat is ongeveer net hetzelfde voor birth rate (-0,75 met 

IQ scores) en population growth rate (-0,52 met IQ scores). Al die correlaties gaan in dezelfde 

richting: er is een negatieve correlatie tussen IQ en “veel kweken”.  

 

 Samengevat: we doen er geen uitspraak over of dat dat Flynn-effect nu in de 

omgekeerde richting gaat of niet, op dit moment zijn de data nog niet duidelijk 

genoeg, maar we hebben wel de controverse errond gezien en een aantal 

verklaringsmechanismen die sommige mensen naar voren schuiven.  

 

F. Boosting IQ? Head Start 

 
Een heel belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is de vraag naar IQ boosten. Kunnen we 

door allerlei maatregelen, educatie bijvoorbeeld of allerlei specifieke programma’s, het IQ van 

kinderen als dat een belangrijke parameter is naar omhoog krijgen?  

 

Het hele Head Start programma (gestart in jaren 60 in de VS) had als doel kansarme kinderen 

voor te bereiden op school en het IQ op te krikken om de armoedecyclus te doorbreken. Het 

programma was vooral gericht op het bijbrengen van woordenschat, numerieke vaardigheden 

en schrijfvaardigheid. Dat is een zeer interessant project met een fantastische doelstelling en 

er zijn daar enorm veel middelen in gegaan. Als er daar veel middelen in gaan, heb je natuurlijk 

veel mensen die willen evalueren wat dat allemaal oplevert.  
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Jensen heeft jarenlang de eerste effecten van dit programma proberen te meten en hij kwam 

eigenlijk tot de conclusie dat het hele programma mislukt was (1969), dat het eigenlijk een 

soort verloren investering was. Een aantal andere mensen hebben achteraf de effecten 

daarvan proberen te evalueren. Locurta (1991) vond dat er een initiële boost van 7-8 punten 

op IQ tests is, maar dat resultaat is echter weg na 2 of 3 jaar. McKey et al. (1985) deed een 

meta-analyse van de effecten van het programma, hij vond een bevestiging van Locurta’s 

analyse.  

 

 Dus de bottom line is hier dat je initieel wel verandering oppikt, maar de vraag is of 

dat blijvende verandering is. Dat is een bezorgdheid die je sowieso moet hebben bij 

dergelijke programma’s. Je moet altijd studies bekijken die ook de lange termijn 

effecten gaan onderzoeken want het lange termijn effect is doorgaans veel minder 

dan het korte termijn effect. Maar dus boosting IQ, in ieder geval op grond van dat 

Head Start Programma, is geen gemakkelijke zaak. We zeggen niet dat het niet kan, 

maar wel dat het iets zal zijn dat heel veel inspanning zal vergen. Maar dat betekent 

niet dat het niet de moeite is om te proberen.  

 

Wanneer het gaat over IQ boosting, spreek men ook vaak over het ‘Mozart effect’. Jaren 

geleden weren er mensen, namelijk Rauscher, Shaw & Ky (1993), die met een zeer spectaculair 

iets afkwamen: tien minuten luisteren naar een specifieke sonate van Mozart (sonata for two 

pianos in D major) leidt tot een toename van 8 tot 9 punten in een spatieel-temporele 

redeneerproef. De auteurs van deze vaststelling hadden daar ook meteen een specifieke 

verklaring voor: specifieke regio’s in de cerebrale cortex worden door die muziek geactiveerd. 

Dan waren er mensen, namelijk Rauscher, Robines & Jens (1998), die aantoonden dat zelfs 

ook ratten beter gingen presteren in een of andere taakje waarin ze iets moesten gaan zoeken 

in een doolhof.  

 

Natuurlijk trok dit veel reactie, zowel positief en negatief, en werd dit breed uitgesmeerd in 

de media want dat zou betekenen dat men constant zou moeten lesgeven met Mozartmuziek. 

Een aantal pedagogen gingen reeds gaan implementeren. Maar heel wat onderzoekers 

hadden grote scepcis voor zoiets. Steele (2000) zei dat de muziek de mensen alleen een beetje 

meer in de mood brengt (op voorwaarde dat je dit soort muziek aardig vindt); andere 

onderzoekers zeiden dat ongeboren ratten dit soort geluiden zelfs niet horen!  

 

 Het is een paar keer gerepliceerd maar ook even veel keer niet gerepliceerd. Het 

enige wat het oppikt is dat het de mensen alleen wat meer in de mood brengt, op 

voorwaarde dat ze die muziek graag horen. Dus dat Mozart-effect is geen significante 

contributie tot de literatuur in verband met intelligentie, maar het is toch interessant 

om eens over te horen. 
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8. Driehoek: persoonlijkheid – interesse – intelligentie 

 
We hebben het gehad over interesses, over intelligentie, en in volgend hoofdstuk zullen we 

het hebben over persoonlijkheid.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John Holland zijn claim was dat interessevragenlijsten eigenlijk een verkapte 

persoonlijkheidsvragenlijsten waren. Als je naar de meta-analytische evidentie daarvoor kijkt, 

zie je wel dat er hier en daar een aantal correlaties zijn, maar dat correlaties niet van die 

grootte zijn dat je kan zeggen dat interesses en persoonlijkheid verwisselbaar zijn.   

 

De correlaties tussen persoonlijkheid en intelligentie zijn beperkt. Als je dan wel correlaties 

vindt, is het alleen bij die openness-factor dat je een correlaties vindt van ongeveer 0,30 met 

crystallized intelligence. Voor alle andere big five-factoren is de correlatie bijna nul.  

 

Er is dan nog één ontbrekend luik als kennisapparaat: wat is de relatie tussen intelligentie en 

interesse? Een aantal onderzoekers uit Zwitserland hebben daar een meta-analyse over 

gedaan.  

 

 Dit valt buiten de leerstof, maar het is interessant om zicht te krijgen op de driehoek. 

De spreker van het gastcollege (zie tweede deel les van 25 maart) zal het vooral 

hebben over het luik persoonlijkheid-interesse, maar er zijn nog twee andere luiken.  

 

9. Maatschappelijke discussie omtrent intelligentie 

 
Hier worden niet expliciet vragen over gesteld op het examen, maar het is wel aangeraden 
om eens na te lezen in het boek. (Maltby: chapter 14, p. 149) 
 
Het gaat over de discussie rond de Bell-curve. Jaren geleden, in 1994, waren er twee auteurs, 

Herrnstein en Murray, die een nogal provocatief boek schreven omtrent intelligentie. Dat heet 

Interesse 
(Hollandmodel) 

Persoonlijkheid 
(Big five) 

Intelligentie 

=/= =/= 
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'the Bell Curve’. Dat verwijst naar de normaalscore op intelligentietesten. Die mannen hebben 

tonnen kritiek gekregen en politiek gezien is dat ook een ‘hot issue’ geweest. Wat was de kern 

van dat boek? De titel van het boek was: ‘The bell curve: intelligence and class structure in 

American life’, waarbij ze gingen gaan kijken naar wat hun tegenstanders een ‘cognitieve elite’ 

gingen gaan noemen en ze stelden vooral vast dat IQ-scores vooral gerelateerd waren aan een 

heleboel sociale en economische problemen. Ze gingen dan ook nog eens de link leggen met 

maatschappelijke achterstelling, rasverschillen, etc. Op één, twee, drie was dat natuurlijk een 

enorme discussie.  

 

Als je kijkt naar de basisargumenten die ze onder andere in het boek aanhalen, steunen ze op 

relatief veel dingen die we gezien hebben. Hun assumpties waren: 

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

differ.’  Dus ze gingen heel sterk de klemtoon gaan leggen op die G-factor. In de 

vorige lessen hebben we gezien dat het ook van belang is en nuttig is om te gaan kijken 

naar die specifieke componenten van intelligentie. Als je alleen naar die G-factor kijkt, 

krijg je wel een beeld, maar dan mis je ook een groot deel van het verhaal. 

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

factor to some degree, but IQ tests, expressly designed for that purpose, measure it 

most accurately.’  Denk aan Spearman’s G-factor. 

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

world intelligent or smart in ordinary language.’  Dit verwijst naar die 

lekenopvattingen waarmee we gestart zijn. 

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

is ok evidentie voor. Dat hebben we hierboven gezien. 

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

ethnic, or racial groups.’  Voor dat claim is er veel minder evidentie.  

- ‘Cognitive ability is substantially heritable, apparently no less than 40 per cent and no 

more than 80 per cent’  Dat iso ok aangetoond.  
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Waar ging de discussie vooral over? Ze vertrokken van bovenstaande tabel die een aantal 

sociaal-economische indicatoren oplijst in functie van scores op een IQ-test. Zoals je ziet, bij 

‘groter dan 125’ waren er iedere keer minder problemen dan in het lager IQ-segment. Daar is 

heel de discussie omtrent losgebarsten.  

 

 Samengevat: Maatschappelijke discussie omtrent IQ: Vanuit maatschappelijke hoek 

wordt kritisch naar IVPI (individuele verschillen voor psychometrische intelligentie) 

gekeken. Uit heel dat maatschappelijk debat, zijn dat de belangrijke kernpunten: 

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

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

geschikt zijn” 

- “Specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die meer 

G-geladen zijn” 

- “individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan de 

voorstanders beweren” (niet waar) 

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

belangrijker” 

 

10. Samengavat 

 

- Verschillende definities: ~ probleem oplossen 

- Verschillende modellen: positive manifold; dikwijls hiërarchisch georganiseerd  

- Intelligentie is een belangrijk individueel verschil 

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

- Sterk genetische basis; moeilijk gericht individueel beïnvloedbaar 

- Is een vrij stabiele eigenschap 

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

 

Examen: voorbeeldvraagje: De gemeenschappelijke niet-geroteerde component die kan 

onderscheiden worden in de WAIS subtests:  

1. Verklaart een kwart van de covariantie tussen subtests  niet waar 

2. Verklaart de helft van de covariantie tussen subtests  waar (zie p. 47/48) 

3. Is gecorreleerd met de subtests  waar 

4. Is onafhankelijk van de subtests  niet waar 

 

a: 1 en 3 zijn correct 

b: 1 en 4 zijn correct  

c: 2 en 3 zijn correct  

d: 2 en 4 zijn correct 

 

 Stelling 1 en 3 zijn correct, dus antwoord A.  
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Hoofdstuk 3: Persoonlijkheid 
 
Objectieven van de les: 

- Persoonlijkheid kunnen definiëren 

- De trekbenadering tussen theorieën omtrent persoonlijkheid kunnen situeren  

- Methoden voor persoonlijkheidsonderzoek kennen 

- Inzicht verwerven in de constructie van een persoonsbeschrijvende taxonomie 

- De Big Five/Vijf-Factoren Model kennen en historisch kunnen situeren 

- Een aantal Big Five meetinstrumenten beschikbaar in het NL-taalgebied kunnen 

opsommen 

 

1. Definitie persoonlijkheid 

 

A. Vier benaderingen van persoonlijkheid  theorieën 

 
Hoe persoonlijkheid gedefinieerd wordt, hangt eigenlijk sterk af van uit welk theoretisch kader 

je vertrekt.  

 

1. Psychodynamisch /psychoanalytische benadering: Gedrag, voelen, denken.. wordt 

gestuurd door onbewuste conflicten en processen uit de kindertijd. Men probeert 

meer te weten te komen over persoonlijkheid door toegang te krijgen tot het 

onbewuste. Men bestudeert dus het onbewuste. 

2. Cognitieve benadering: Men bestudeert de cognities en de studie van persoonlijkheid 

komt eigenlijk neer om het expliciet maken van deze cognities en deze beïnvloeden. 

Dus de nadruk ligt op cognities en gedachten voor een goed begrip van 

persoonlijkheid.  

3. Humanistische benadering: De nadruk ligt op maturatieprocessen en het 

zelfactualiserend potentieel van het individu. De studie van persoonlijkheid komt neer 

op de studie van de basiscondities die nodig zijn om tot zelfactualisatie te kunnen 

komen. 

4. Trekbenadering (‘trait approach’): Wij vertrekken in de hoorcollege vanuit een 

trekperspectief op persoonlijkheid en binnen deze trekbenadering beschouwt men de 

persoonlijkheidstrekken als relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen 

(=trekken), die vroeg observeerbaar zijn en als latente kernen aanwezig tijdens de 

gehele ontwikkeling.  

 

B. Trekbenadering: vragen aan de orde 

 
Wanneer we vanuit die trekbenadering vertrekken, zijn er verschillende vragen aan de orde, 

zaken die we ons toch wel op voorhand moeten afvragen.  
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1. Hoe verschillen tussen personen beschrijven en conceptualiseren? 

o Hoe trekken conceptualiseren? 

o Hoeveel fundamentele trekken zijn er? 

o Hoe een trekken-taxonomie ontwikkelen die die meest fundamentele 

persoonlijkheidstrekken omvat? 

 

2. Hoe wordt ons dagelijks functioneren en leven beïnvloed door persoonlijkheid en hoe 

verklaren we de dynamiek van persoonlijkheid?  

 

3. Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid tijdens de levensloop (adaptieve en maladaptieve 

aspecten)?  

 

 (1) komt aan bod in de huidige cursus Differentiële Psychologie, (2) en (3) worden 

behandeld in de cursus Persoonlijkheidspsychologie (3de bachelor) 

 

C. Lekenopvatting over persoonlijkheid 

 
In het dagelijkse leven als we contact hebben met mensen of spreken over mensen, gebruiken 

we heel vaak persoonlijkheidstermen. We wenden die aan op twee verschillende manieren. 

Je kan persoonlijkheidstermen aanwenden binnen het beschrijvend kader. Er zijn ± 20.000 

trek-beschrijvende adjectieven. Bijvoorbeeld je hebt een nieuw lief en je beschrijft je lief aan 

je vriendinnen als ‘charmant, sociaal, intelligent’. Dat zijn allemaal adjectieven die eigenlijk 

een soort persoonlijkheidsdescriptie omvatten. Maar je gaat ook die persoonlijkheidstermen 

gaan aanwenden binnen een verklarende context, wanneer je bijvoorbeeld verteld over je 

beste vriendin: ‘Elke is echt heel sociaal want ze heeft veel vrienden, ze gaat veel uit.’ Je gaat 

de trek ‘sociaal’ gaan gebruiken als verklaring waarom Elke veel vrienden heeft en veel uitgaat.  

 

Die persoonlijkheidstrekken hebben vaak ofwel een positieve ofwel een negatieve bijklank. 

Het is zeer zelden dat zo’n persoonlijkheidsterm volledig neutraal is. Persoonlijkheidstrekken 

verwijzen ook naar sterk verschillende aspecten van een persoon, bijvoorbeeld: 

- Bedachtzaam: ~ interne kwaliteit van het denken 

- Ambitieus: ~ intensiteit om doelen te bereiken 

- Manipulatief: ~ wijze om doel te bereiken 

 

Sommige termen zeggen minder over de persoonlijkheid zelf, maar eerder over het sociaal 

effect dat iemand heeft, hoe die persoon in de groep staat of tegenover andere mensen staat, 

maar het zegt dus weinig over het gedrag van die persoon zelf: 

- Charmant: ~ verwijst naar sociaal effect 

- Populair: ~ verwijst  naar sociaal effect 

- Informeel: ~ interpersoonlijk gedrag  
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Adjectieven worden uiteraard ook academisch gebruikt, niet alleen in het dagelijkse leven. 

Daar gaan we nu op focussen. 

 

D. Academische definities van persoonlijkheid 

 

= het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar en zijn/haar gedrag 

uniek maken vergeleken met andere personen 

 

Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende persoonlijkheidspsychologen geweest die aan 

die definitie van persoonlijkheid hebben gesleuteld: 

- “A generalized and focalized neuropsychic system peculiar to the individual with the 

capacity to render many stimuli functionally equivalent, and to initiate and guide 

consistent forms of adaptive and expressive behavior” (Allport, 1937)  Allport ziet 

persoonlijkheid als een soort systeem want je gaat eigenlijk gaan reageren in functie 

van je persoonlijkheid. 

- “Those thoughts, feelings, desires, intentions, and action tendencies that contribute 

to important aspects of individuality” (Brody & Ehrlichman, 1998)  Zij hebben het 

domein van de individuele verschillen die begrepen worden tot persoonlijkheid gaan 

uitbreiden. Zij zeiden kortweg dat alles wat iemand tot een subject maakt, wat een 

persoon anders maakt dan andere, dat mogen we gaan rekenen als persoonlijkheid.  

 

De meest courante en actuele definitie van persoonlijkheid is die van Larsen en Buss (2011): 

- “Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that 

are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, 

and adaptations to, the intrapsychic, physical, and social environments” 

 

 Hier gaan we nu een beetje meer op inzoomen, want door die definitie te aan 

openbreken in verschillende stukken leren we veel meer over hoe je persoonlijkheid 

moet gaan begrijpen.  

 

Personality is… 

1. Personality is the set of psychological traits … Taxonomie 

5. and mechanisms … Procesmatig (input-verwerking-output) 

2. within the individual … Intern.. niet rechtstreeks ‘observeerbaar’ 

4. that are organized and relatively enduring … stabiel en consistent  coherent/identiteit 

3. and that influence … Basic tendencies 

7. his or her interactions with … Perceptie, uitlokken, selectie, en manipulatie 

 and adaptations to … Adaptieve of (mal)adaptieve doelgerichte 

aanpassing 

6. the environment … intrapsychisch, fysieke, en sociale 
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1. Persoonlijkheid wordt geconceptualiseerd door een taxonomie. Een taxonomie is 

gewoon een indeling van elementen. Je kan van alles een taxonomie maken: 

bijvoorbeeld een taxonomie van het dierenrijk. Zo heb je ook een taxonomie van 

persoonlijkheid: een indeling van universele persoonlijkheidstrekken.  

2. Persoonlijkheid is iets intern. Dat wil zeggen dat het  niet rechtstreeks observeerbaar 

is. Het is niet iets zoals lengte: je kan daar niet een lat naast leggen en meten. Het is 

iets intern en je kan het enkel gaan afleiden uit gedrag.  

3. Dus het feit dat persoonlijkheid gezien wordt als iets intern, reflecteert de opvatting 

van persoonlijkheid of persoonlijkheidstrekken als ‘basic tendencies’. Daarmee 

bedoelen we dat persoonlijkheidstrekken de natuurlijke, intrinsieke neigingen 

reflecteren van mensen om zich op een bepaalde manier te gaan gedragen of om op 

een bepaalde manier te denken of zich te voelen in een bepaalde situatie. Het geeft 

eigenlijk weer hoe een persoon gemiddeld genomen is in een bepaalde situatie. 

Bijvoorbeeld een persoon die hoog scoort op extraversie is een persoon die graag en 

veel praat. Die gaat uiteraard niet altijd veel praten, er zijn ook situaties waarin zo’n 

persoon heel wat minder praat, bv. tijdens de les. Maar op het einde van de rit gaat 

een persoon die hoog scoort op extraversie wel veel meer conversaties aangegaan zijn 

en veel meer uren hebben gepraat, dan een persoon die laag scoort. 

4. Persoonlijkheidstrekken zijn ook relatief stabiel over de tijd heen en consistent in 

vergelijkbare situaties. Het feit dat die stabiel en consistent zijn, zorgt voor een vorm 

van coherentie, dat geeft een identiteit aan een individu en dat maakt dat dat individu 

ook voorspelbaar wordt voor de omgeving.  

5. Men ziet dus, dankzij de toevoeging van Allport, persoonlijkheid als iets procesmatig. 

Er wordt heel sterk de nadruk gelegd op de interactie tussen enerzijds de 

persoonlijkheid en anderzijds de omgeving.  

6. Omgeving moet je heel ruim gaan opvatten. Dat is niet alleen de fysische en sociale 

omgeving, maar ook je intrapsychische omgeving. Dat impliceert ook dat niet altijd alle 

persoonlijkheidstrekken observeerbaar zijn of dat die zich uiten in gedrag, omdat het 

ook afhankelijk is van de specifieke situatie. Er zijn bepaalde situaties die bijvoorbeeld 

de trek moedigheid gaan triggeren, maar in andere situaties is het heel moeilijk om 

iemand te gaan evalueren in termen van moedigheid. Bijvoorbeeld in het hoorcollege 

wordt de trek moedigheid niet echt getriggerd. Er wordt van de studenten gewoon 

verwacht dat ze aandachtig zijn en meevolgen met de les. Het is moeilijk om op die 

manier een inschatting te maken wie van de studenten de moedigsten zijn en wie 

minder moedig is. Het is pas wanneer er plots brand zou uitbreken en een alarm zou 

afgaan bijvoorbeeld, dat er een soort situatie zou ontstaan waarin die trek moedigheid 

zou getriggerd worden bij mensen en dan zou het onderscheid makkelijker te maken 

zijn. Dus de manifestatie van persoonlijkheidstrekken, ook al zijn ze steeds latent 

aanwezig, hangt af van de situatie waarin men zich bevindt. 

7. In de interactie tussen persoonlijkheid en omgeving kan je verschillende aspecten 

onderscheiden. Bijvoorbeeld perceptie. Je perceptie wordt gekleurd door je 
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persoonlijkheid. Bijvoorbeeld je neemt de trein en er zit een man tegenover jou en die 

lacht naar jou. De ene persoon gaat dat gaan interpreteren als een vriendelijke groet 

van die man. De reactie gaat dan zijn dat je vriendelijk terug knikt. Een andere persoon 

kan diezelfde lach van diezelfde man helemaal anders gaan percipiëren als een 

achterbakse grijns en hij/haar gaat bijgevolg heel ostentatief zijn/haar hoofd 

afwenden. De manier waarop je zaken gaat percipiëren wordt gekleurd door je 

persoonlijkheid en dat is bijgevolg bepalend voor je reactie. Het is ook zo dat je op 

basis van je persoonlijkheidstrekken bewust of onbewust bepaalde reacties gaat 

uitlokken van je omgeving. Bijvoorbeeld een druk en speels kind zit in de wachtzaal en 

loopt rond en smijt speelgoed omver, etc. Het zal uitlokken dat de ouders zullen 

reageren met ‘Zit eens stil, kom naast mij zitten.’ Ten derde ligt in de keuzes die we 

dagelijks maken een deel van onze persoonlijkheid: onze vrienden, studierichting, 

hobby’s, etc. Bijvoorbeeld als je heel open bent qua persoonlijkheid en openstaat voor 

nieuwe ervaringen, dan is de kans kleiner dat je goed overeen komt met iemand die 

zeer conservatief is en dan ga je dergelijke personen minder snel gaan kiezen als beste 

vrienden. Tot slot is ook zo dat je op grond van je eigen persoonlijkheid, daarom niet 

altijd bewust, je omgeving gaat manipuleren. Daarmee bedoelen we dat je je omgeving 

er toe gaat aanzetten om zich meer te gaan gedragen in overeenstemming met jouw 

persoonlijkheid. Bijvoorbeeld je scoort hoog op consciëntieusheid en je bent graag 

overal op tijd, zelfs liefst nog vijf minuten te vroeg. Stel dat je afspreekt met vrienden 

maar die komen te laat. Dan kan het zijn dat je daardoor geïrriteerd raakt omdat je zelf 

niet van die instelling bent. Dan zal je misschien vragen aan die vrienden of dat ze de 

volgende keer op tijd willen komen. Dat is manipulatie van je omgeving in termen van 

je persoonlijkheid. 

 

Dus algemeen vanuit een academische context beschouwen we 

persoonlijkheidskarakteristieken als relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag 

consistent maken over vergelijkbare situaties, en verschillend van het gedrag van anderen 

in vergelijkbare situaties.  

- Stabiel: over tijd 

- Intern: afleidbaar uit gedrag 

- Consistent: over vergelijkbare situaties 

- Individueel verschillend 

 

Men definieert hier persoonlijkheid als iets stabiel, maar wil dat dan zeggen dat 

persoonlijkheid helemaal niet kan veranderen? Om deze vraag te beantwoorden, mag je niet 

enkel denken in termen van absolute stabiliteit, maar moet je gaan differentiëren tussen 

verschillende vormen van stabiliteit. Het is namelijk zo dat persoonlijkheid stabiel is in de 

rangorde, er is sprake van rangordestabiliteit, maar wel absolute of mean level-verandering 

naarmate men ouder wordt: uit heel wat studies is gebleken dat mensen naarmate ze ouder 

worden meer consciëntieus worden  en meer altruïstisch worden, maar dat ze afnemen in 
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termen van neuroticisme, openheid en extraversie. Dus je moet gaan differentiëren tussen 

absolute of mean level-verandering en rangorde- of differentiële stabiliteit. Stel dat je vier 

personen hebt en je gaat die personen gaan evalueren in termen van extraversie op 

verschillende tijdstippen met telkens enkele jaren tussen. Je ziet dat die personen qua 

rangorde gelijk blijven: de meest extraverte blijft de meest extraverte en de minst extraverte 

blijft de minst extraverte. Dus er is sprake van rangorde- of differentiële stabiliteit. Maar als 

we eens de gemiddelde score berekenen van de vier personen voor alle tijdstippen. Dan zie je 

dat dit groepje gemiddeld genomen afneemt in termen van extraversie. Dit is mean level-

verandering.  

 

E. Drie analyseniveaus 

 

Men kan persoonlijkheid op drie verschillende niveaus gaan analyseren.  

 

1. Menselijke natuur/soort: hier stelt zich de vraag welke persoonlijkheidstrekken 

universeel zijn, welke trekken gaan op voor de gehele mensheid?  

o Op dit niveau zijn ook Hogan’s ‘getting along, getting ahead, and making sense’-

tendenties te situeren. Dat zijn drie tendenties die Hogan heeft geformuleerd 

voor werkgedrag, maar ze zijn zo universeel dat ze ook opgaan voor andere 

situaties dan het werk. Wat houdt die ‘getting along’-tendentie in? Stel dat je 

een groep mensen die elkaar niet kennen samen zet op een onbewoond eiland. 

Op een gegeven moment gaan die mensen zich beginnen organiseren, gaan ze 

samen voedsel gaan zoeken, gaan ze samen vuur en een schuilplaats proberen 

te maken, etc. Dat ‘getting along’ is een horizontale beweging van 

samenhorigheidsgevoel. Maar al heel snel gaan bepaalde leden van die groep 

zich gaan manifesteren als leiders, anderen gaan eerder optreden als volgers. 

Dus je krijgt ook een verticale beweging, en dat is die ‘getting ahead’-tendentie. 

Uiteindelijk gaan ze ook aan een vorm van zingeving beginnen doen, en dat is 

dan die ‘making sense’.  

o Gosling (2001): uitbreiding naar dieren (zie verder) 

 

2. Individuele en groepsverschillen (nomothetisch): We kunnen ook gaan kijken op 

welke manier individuen binnen een soort van elkaar gaan verschillen. Hier ga je 

vergelijkingen maken ofwel tussen individuele individuen of tussen groepen van 

individuen binnen een soort.  

o We kunnen gaan kijken hoe mannen en vrouwen zich ten opzichte van elkaar 

verhouden in termen van persoonlijkheidsscores  

o Je kan gaan kijken over verschillende leeftijdsgroepen heen: 

Kinderen/adolescenten/volwassenen/ouderen 

o Culturen en subculturen 

o Verschillen tussen individuen 
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3. Uniciteit (idiografisch): Er zijn niet twee individuen met dezelfde persoonlijkheid, zelfs 

niet een monozygote tweeling die is opgebracht door dezelfde ouders.  

 

 De opdeling is theoretisch gezien wel makkelijk te maken tussen 2 en 3, maar in de 

praktijk is dat soms wel moeilijker. Bijvoorbeeld in de praktijk werk je met individuen. 

Iedereen is uniek en je wil het individu dat bij jou op consultatie komt zo goed mogelijk 

begrijpen. Dus je werkt met het individu en je situeert zich op niveau drie. Maar 

wanneer je meer wil te weten komen over dat individu in termen van persoonlijkheid 

of van andere constructen, dan moet je op een gegeven moment de scores van dat 

individu gaan vergelijken met normscores, en op dat moment bevind je je eigenlijk al 

op niveau twee.  

 

 

 

 

2. Persoonlijkheidstheorie: objectieven en kenmerken 

 
Een goede persoonlijkheidstheorie die moet het toelaten richting te geven aan onderzoek, 
en om zo goed mogelijk kennis te gaan integreren en organiseren en van daaruit ook toelaten 
om voorspellingen te doen.  
 
Een goede persoonlijkheidstheorie moet ook voldoen aan een aantal andere aspecten:  

- Moet omvattend zijn, zo comprehensief mogelijk: een goede theorie moet zoveel 

mogelijk feiten en wetmatigheden kunnen verklaren en kunnen verenigen met elkaar. 

- Moet heuristisch zijn: het moet toelaten om methodes te gaan ontdekken, het moet 

toelaten om op grond van bestaande feiten nieuwe feiten te ontdekken en die te gaan 

toetsen en de theorie daarmee nog gaan uitbreiden.  

- Moet toetsbaar zijn: dat impliceert dat je op grond van de bestaande theorie 

hypotheses kan gaan formuleren die toetsbaar zijn en die je kan gaan afmeten aan de 

empirie.  

- Moet spaarzaam zijn (complexiteit reduceren): er mogen zo weinig mogelijk 

assumpties vooraf aangenomen worden als waar. Bijvoorbeeld een theorie waarbij 

relatief veel assumpties als waar moeten aangenomen worden, is de 
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psychoanalytische theorie. Je moet allerlei assumpties over het onbewuste aannemen 

en van daaruit vertrekt men om de theorie op te bouwen. Dus dat is een minder 

spaarzame theorie.  

- Moet compatibel zijn met andere disciplines en integrerend zijn: stel dat een theorie 

over persoonlijkheidsontwikkeling niet compatibel is met een theorie binnen de 

gedragsgenetica, dan is dat een probleem, want dat zijn velden die  nauw met elkaar 

verweven zijn, dus de theorieën moeten ook integreerbaar zijn.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Persoonlijkheidstaxonomieën 

 
Een taxonomie is een (hiërarchische) ordening/indeling van individuele verschillen.  

 

A. Hoe zo’n taxonomie opbouwen? 

 
Voor we beginnen met het construeren van zo’n taxonomie, zijn er nog bepaalde vragen aan 

de orde. Deze vragen zijn ook van toepassing wanneer we persoonlijkheid willen gaan meten.  

 

a. Wie gebruiken we als informant?  
Wie geeft het meest betrouwbare informatie? Gaan we de persoon zelf gaan vragen om 

zichzelf te gaan evalueren in termen van persoonlijkheid of gaan we dat vragen aan iemand 

anders, iemand die de persoon goed kent? Als je nu kiest voor zelfbeoordelingen of voor 

beoordelingen door derden, door informanten, je hebt altijd te maken met bias: 

 

o Zelfbeoordelingen:  

 Self-presentation bias: dat omvat dat je bewust of onbewust het beeld 

dat anderen van jou hebben, gaat beïnvloeden. Toegepast op 

persoonlijkheidsbeoordelingen wil dat zeggen dat je je antwoorden op 

vragenlijsten gaat aanpassen in functie van het beeld dat je wil dat 

anderen van je hebben. Zo hebben mensen de neiging om zich uiteraard 

positiever voor te stellen dan dat ze werkelijk zijn. We zijn allemaal 

geneigd ons een beetje altruïstischer of socialer voor te stellen dan dat 

we echt zijn. 
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o Externe beoordelaars: 

 Halo-effecten: het is mogelijk dat in je persoonlijkheidsbeoordeling 

over iemand anders, omdat je die persoon een bepaalde positieve 

persoonlijkheidstrek gaat toeschrijven, op grond daarvan ook een hele 

reeks andere positieve persoonlijkheidskenmerken gaat toeschrijven 

aan hem/haar die eigenlijk relatief onafhankelijk zijn van elkaar. Dat is 

dus een positieve uitstraling van je beoordeling. Bijvoorbeeld Obama: 

mensen vinden hem een heel charismatisch leider. Mensen beoordelen 

hem als een sociaal iemand en op grond daarvan, van die positieve trek, 

veronderstelt men dat hij ook heel intelligent is en heel behulpzaam, 

heel altruïstisch, etc. Het gaat hier dus om trekker die je er automatisch 

ook bij gaat betrekken, maar die er eigenlijk niet veel mee te maken 

hebben. Het namelijk perfect mogelijk dat iemand sociaal is, maar die 

helemaal niet altruïstisch of hulpvaardig is. Dat is de positieve kant. 

 Horn-effecten: Je hebt dat ook voor negatieve trekken. Wanneer je 

iemand een negatief kenmerk gaat toeschrijven, ga je op grond daarvan 

een resem andere negatieve trekken toekennen aan die persoon die 

relatief onafhankelijk zijn van dat ene negatief kenmerk. Bijvoorbeeld 

Linda De Win maakt zich nogal onpopulair in het programma ‘De Slimste 

Mens’, en op grond van dat onsympathiek gedrag, werden zelfs 

haatgroepen opgericht op Facebook. Op basis van dat ene gedrag in het 

programma, schreef men een hele reeks negatieve kenmerken aan haar 

toe.  

 Self-based-heuristic bias: Dit is een bias die zich toont wanneer de 

persoonlijkheid van de beoordelaar mee gaat spelen in de 

beoordelingen die hij/zij geeft over iemand anders. In het onderstaande 

schema zijn vooral de omcirkelde correlaties belangrijk, omdat die 

duidelijk aantonen dat er een samenhang is tussen de personen die de 

beoordelingen hebben gegeven en de beoordelingen zelf. In deze 

studie werden werknemers gevraagd om hun hiërarchisch meerdere te 

gaan beoordelen in termen van leiderschap. Tegelijkertijd werd de 

persoonlijkheid van die werknemers gemeten. Hier zie je dat hun 

persoonlijkheid significant samenhangt met de beoordelingen over hun 

hiërarchisch meerdere. Bijvoorbeeld werknemers die hoog scoren op 

altruïsme, zijn minder geneigd om hun hiërarchisch meerdere te 

beoordelen als passieve, vermijdende leider (een correlatie van -0,37).  
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 Self-image bias: dat is het fenomeen waarbij je persoonlijkheidstrekken 

die je bij jezelf belangrijk vindt, dat je die meer gewicht gaat toekennen 

in de persoonlijkheidsbeoordelingen van anderen. Bijvoorbeeld als je 

het zelf belangrijk vindt om zelfstandig te zijn, ga je de zelfstandigheid 

van de persoon die je moet beoordelen favoriseren en heel vele gewicht 

toekennen.  

 Vertekeningen ten gevolge van impliciete persoonlijkheidstheorieën 

(stereotypen, prototypen): Bijvoorbeeld men heeft nogal snel het idee 

dat een Italiaan zeer vlot, sociaal en extravert is en graag praat. Stel dat 

aan jou gevraagd wordt om persoonlijkheidsbeoordelingen te geven 

over Antonio, iemand uit je vriendengroep, en Antonio is Italiaan, dan 

kan het zijn dat je dat stereotype beeld over Italianen laat meespreken. 

Maar het kan zijn dat Antonio helemaal niet extravert is maar eerder 

verlegen is. 

 

b. Validiteit?  
 
We moeten ook stilstaan bij de validiteit van waarmee persoonlijkheid gemeten wordt. Meten 

we effectief wel wat we willen/denken te meten?  
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Een veel voorkomende bias die je hier tegen komt is het barnum-effect.  Dat is het effect dat 

mensen zeer algemene uitspraken gaan ervaren als typisch rakende opmerkingen over hun 

eigen. Een voorbeeld hiervan is een horoscoop. Dat zijn heel vage, algemeen geldende 

uitspraken die op ongeveer 95 procent van de bevolking van toepassing is, maar die dan 

toegeschreven is aan een groep die in een bepaalde maand geboren is. Je krijgt het effect dat 

die horoscoop specifiek op jou van toepassing is en echt jouw eigen leven kan voorspellen. Zie 

bijvoorbeeld ook het experiment van de mand die een persoonlijkheidsbeschrijving schreef 

en diezelfde beschrijving aan iedereen uitdeelde. Iedereen dacht dat ze een andere 

beschrijving kregen en dachten dat die beschrijving zeer goed hun eigen specifieke 

persoonlijkheid beschreef, ook al kreeg iedereen dezelfde.  

 

De klassieke testtheorie zegt dat bij om het even wat je meet, je altijd een meetfout hebt. Je 

kan nooit echt exact iets gaan meten. Maar je kan door enkele zaken te doen er wel voor 

zorgen dat die meetfout zo klein mogelijk gemaakt wordt. Bijvoorbeeld hoe meer items je gaat 

gebruiken om een bepaalde persoonlijkheidstrek te gaan meten, kan je het gemiddelde 

nemen van die items en kan je zo die meetfout verkleinen. Of wanneer je meerdere 

beoordeelaars gaat gebruiken om tot een beoordeling te komen van één target, kan je een 

gemiddelde gaan nemen over al die beoordelingen en krijg je weer een kleinere meetfout. 

Dus de aanbeveling van die klassieke testtheorie is dat je zoveel mogelijk gedragsitems en 

beoordeelaars  moet gebruiken.  

 

c. Taal waarin we de verschillen beschrijven? 
 

In de constructie van zo’n taxonomie kan je de vraag stellen welke individuele verschillen van 

persoonlijkheid nu net goeie kandidaten zijn om opgenomen te worden in zo’n taxonomie. 

Kunnen we vertrekken van een lekentaal of van een experttaal? Dus dat is al een keuze die je 

moet nemen.  

 

d. Methoden om het domein van individuele verschillen af te bakenen?  
 

Ook is het zo dat je verschillende methoden kan gebruiken om 

persoonlijkheidskarakteristieken te gaan identificeren als potentiële kandidaten voor zo’n 

taxonomie van universele persoonlijkheidstrekken.  

 

Benadering Hoe bepalen welke trekken fundamenteel zijn? 

1. Lexicale benadering Natuurlijke taal 

2. Statistische benadering Factoranalyse 

3. Theoretische benadering Theorieën 
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1. Binnen de lexicale benadering staat de lexicale hypothese centraal: ‘“Those individual 

differences that are most significant in the daily transactions of persons with each 

other will eventually become encoded in their language. The more important such a 

difference is, the more people will notice it and wish to talk of it, with the result that 

eventually they will invent a word for it” (Goldberg, 1993). Deze hypothese stelt dus 

eigenlijk dat de persoonlijkheidskarakteristieken die belangrijk zijn in de dagelijkse 

interactie van mensen, dan gaat men daar over willen praten en gaat men daar 

woorden voor willen uitvinden en zo gaat die persoonlijkheidstrekken gecodeerd 

raken in de natuurlijke taal. Het naslagwerk bij uitstek van onze natuurlijke taal is 

natuurlijk het woordenboek. Daarin staal alle woorden opgelijst die wij in onze 

conversaties gebruiken. Dus binnen de lexicale benadering vertrekt men dan ook 

vanuit het woordenboek om het domein af te bakenen van individuele trekken die 

thuis horen in zo’n universele taxonomie. Er zijn twee criteria voor selectie: (1) het 

aantal synoniemen (bv. bazig, assertief, dominant, autoritair, etc.), want als een trek 

zeer belangrijk is, zal men daar veel over willen spreken en gaat men daar veel 

synoniemen of nuances voor uitvinden, (2) cross-culturele universaliteit, want als een 

bepaalde eigenschap echt belangrijk is voor de mensheid, dan gaat men daarover 

willen praten en een woord voor willen uitvinden in zeer veel verschillende culturen 

en talen.   

 

Kritieken op de lexicale hypothese: 

o Uitsluitend focus op trekadjectieven ↔ andere woordcategorieën (ww, zn) 

(men heeft zich in de trekbenadering alleen gebaseerd op adjectieven, maar er 

zijn nog andere woordcategorieën die informatie geven over iemand zijn 

persoonlijkheid, bv. ‘pocher’. Maar ondertussen is men deze kritiek tegemoet 

gekomen en heeft men ook andere woordcategorieën geselecteerd uit het 

woordenboek) 

o Passieve versus actieve taal (men vertrekt uit het woordenboek en dat is 

neergeschreven taal, dat is passief neergeschreven lexicon, maar 

daartegenover zou je kunnen zeggen dat het beter is om te vertrekken van het 

actieve lexicon, de vrij persoonsbeschrijvingen die mensen geven) 

o leek als informatiebron ↔ expert: “Natuurlijke taal te vaag en 

onwetenschappelijk” (men neemt bij de lexicale benadering de dagelijkse taal 

als uitgangspunt, dus men neemt het perspectief van de leek in, maar 

sommigen persoonlijkheidspsychologen vinden dat dit te vaag en 

onwetenschappelijk is) 

o Descriptieve versus evaluatieve betekenis (je kan nooit het descriptieve van het 

evaluatieve gaan loskoppelen bij persoonlijkheidsadjectieven, een term is 

zelden neutraal, ze zijn meestal positief of negatief) 

o A-specifiek voor doelgroepen (Men heeft binnen deze lexicale benadering ook 

geen uitspraak gedaan die aanknopingspunten bieden voor het of de 
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taxonomie van toepassing op alle leeftijden, op de gehele populatie of op de 

klinische populatie, etc.)  

o Cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken? (Het is moeilijk om aan cross-

cultureel onderzoek te doen want je vertrekt vanuit een woordenboek, je 

vertrekt dus van een andere taal en het is dan ook moeilijk om verschillende 

talen te gaan vergelijken met elkaar) 

 

2. Binnen de statistische benadering stelt men ‘als we nu eens alle zinnen, alle 

gedragsitems van alle bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten samen verzamen in een 

grote poel en daarop een factoranalyse gaan toepassen, wat komt daar dan uit?’ Dus 

het terrein van individuele verschillen wordt afgebakend door alle items uit bestaande 

persoonlijkheidsvragenlijsten samen te analyseren. Factoranalyse is een methode van 

datareductie. Dus je vertrekt van duizenden items die je haalt uit allerlei verschillende 

persoonlijkheidsvragenlijsten en met die factoranalyse ga je de samenhangende 

correlatie tussen elk van die duizenden items gaan berekenen. Items die heel sterk met 

elkaar samenhangen, gaan we gaan onderbrengen in dezelfde categorie. Items die 

zeer weinig met elkaar correleren, gaat men in een verschillende categorie gaan 

onderbrengen. Dan gaat men tussen de categorieën die men bekomen is opnieuw de 

samenhang berekenen tot grotere, overkoepelende categorieën, etc. Er blijven dus 

steeds minder en minder categorieën over, tot op een punt dat je geen categorieën 

meer kan samenvoegen omdat ze niet meer met elkaar correleren. Het is dus 

exhaustief. Op dat punt bleek dat men vijf categorieën had overgehouden. Er waren 

dus vijf basisdimensies of basisfactoren van persoonlijkheid. Dat is een zeer data-

driven manier. Het is a-theoretisch: men vertrekt niet vanuit een bepaald 

kader/theorie om te gaan bepalen welke trek thuishoort in de taxonomie. Het 

standpunt van de expert staat hier centraal: we zijn niet allemaal statistici.  

 

3. Bij de theoretische benadering vertrekt men echt vanuit een theorie en uit die 

assumpties van die theorie wordt dan een afleiding gemaakt ter bepaling van welke 

persoonlijkheidstrekken universeel zijn voor de menselijke soort en welke niet. Het 

nadeel is dat je vertrekt vanuit het standpunt van de expert. Het is zeer theorie-

gedreven, en hetgeen dat je naar voren schuift als belangrijke persoonlijkheidstrekken 

verschilt van theorie tot theorie. Het is allemaal te zien vanuit welke theorie je vertrekt 

om te zien waar je terecht komt en welke persoonlijkheidstrekken je bekomt als 

basispersoonlijkheidstrekken van de menselijke soort. (bijvoorbeeld: Freud met de 

orale en anale persoonlijkheid, sociosexuele oriëntatie, etc.) 

 

Het uiteindelijke product, de taxonomie, is meestal een combinatie van benaderingen, 

meestal de statistische en lexicale benadering.  
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B. Persoonlijkheidstaxonomieën 

 

a. Eysenck’s PEN Model 
 

PEN is een acroniem en staat voor elke persoonlijkheidsdimensie die in het model zit. Dit 

model bevat drie basispersoonlijkheidsfactoren: 

- Psychotisme 

- Extraversie 

- Neuroticisme 

 

Eysenck zijn idee was dat een persoonlijkheidstrek een biologische onderbouw moet hebben 

om ervan te kunnen zeggen dat het gaat om een basispersoonlijkheidstrek die universeel is 

aan de soort. In gedragsgenetisch onderzoek werd steun gevonden voor dit argument, er is 

effectief aangetoond dat er een genetische basis bestaat voor deze drie 

persoonlijkheidsfactoren, maar ook nog voor andere persoonlijkheidsfactoren. Dus niet 

uitsluitend voor die drie persoonlijkheidsfactoren heeft men een biologische basis kunnen 

aantonen. Dat verhaal brengt ons bij het vijf-factoren model, waar we straks op in gaan. 

 

Het PEN-model is hiërarchisch opgebouwd en bevat vier niveaus. Het ziet er als volgt uit: 

 

 

Je hebt een aantal ‘super traits’: dat is het hoogste niveau van abstractie. Dat zijn die drie 

basistrekken van persoonlijkheid. Die zijn dan verder onverdeeld in meer fijnmazige ‘narrow 

traits’. Elke narrow trait bestaat dan uit een aantal gewoontehandelingen en elke 

gewoontehandeling bestaat dan uit een aantal specifieke handelingen. Dus de specifieke 

handelingen zijn het meest fijnmazige niveau van de taxonomie van het PEN-model. (Je moet 

enkel de super traits kennen) 
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b. Wiggins interpersoonlijk circumplex 
 

Wiggens heeft de interpersoonlijke trekken gedifferentieerd van andere groepen trekken. Je 

hebt trekken die naar het fysieke verwijzen, trekken die verwijzen naar attitude, naar karakter. 

Hij zei dat die interpersoonlijke trekken trekken zijn die relevant zijn binnen een situatie tussen 

twee of meerdere mensen. Een interpersoonlijke gebeurtenis zijn dyadische interacties tussen 

mensen waarin uitwisselingen plaatsvinden. In die interpersoonlijke context/gebeurtenis kan 

men beroep doen op twee bronnen om aan sociale uitwisseling te doen. Hij definieerde die 

bronnen in termen van twee dimensies, namelijk ‘love versus hate’ (~ getting along - Hogan) 

en ‘status striving’ (~ getting ahead - Hogan). Dat zijn de twee assen van het circumplex model.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je moet die twee bronnen zien als twee dimensies met twee polen. De eerste dimensie is 

begrenst door de pool ‘love’. Bijvoorbeeld je beste vriend een knuffel geven, dat is een gedrag 

die langs die extreme gesitueerd is. De andere pool is ‘hate’. Bijvoorbeeld tegen je lief staan 

schreeuwen, dat is een manifestatie van die andere dimensie. De andere as is de ‘status 

striving’, gaande van het erkennen van status, bijvoorbeeld respect hebben voor je ouders, 

tot het ontkennen van status. Er is ook en match tussen die twee bronnen om aan sociale 

uitwisseling te doen die Wiggins voorop stelt en de gedragstendenties die Hogan heeft 

geformuleerd (zie eerder). Het zijn die twee dimensies die dan ook de basis vormen Wiggins 

interpersoonlijk circumplex. Het is ten aanzien van deze twee basisassen dat elk van die 

interpersoonlijke trekken gepositioneerd worden. Want het is zelfs zo dat er drie types van 

relaties kunnen bestaan tussen die interpersoonlijke trekken. Die staan hierboven visueel 

weergegeven. 
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Je hebt de relatie adjacency (nabijheid). Dat wil zeggen: interpersoonlijke trekken die dicht bij 

elkaar liggen, die correleren positief.  Dan heb je de bipolarity (bipolariteit) van trekken. Dat 

zijn trekken die aan de tegenovergestelde uiteindes liggen van dat model en die correleren 

negatief. Dan heb je ook nog orthogonality. Dat is een relatie tussen trekken wanneer die 

trekken nul correleren, dus wanneer het onafhankelijke trekken zijn.  

 

c. Big Five – Vijf-Factorenmodel (VFM; FFM) 
 

Er bestaat meest van al evidentie voor dit model en minder voor het PEN-model of Wiggins 

model.  

 

Hier spreekt men van vijf basisfactoren van persoonlijkheid: 

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

onderdanig 

- Altruïsme/Agreeableness: vertrouwen, oprechtheid en medeleven versus 

agressiviteit en egocentrisme 

- Consciëntieusheid: doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en 

zelfdiscipline 

- Emotionele stabiliteit/Neuroticisme: zelfvertrouwen en stressbestendigheid versus 

neuroticisme, twijfelen aan zichzelf en algemene gevoelens van angst 

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

intellectualistisch en gecultiveerd 

 
Voor de manier waarop je die vijf basisdimensies moet gaan bekijken, maken we analogie met 

het kleurenspectrum. In het kleurenspectrum is het zo dat de grote variëteit van kleuren die 

we met onze ogen kunnen waarnemen bepaald kan worden door het combineren van drie 

basiskleuren. Op dezelfde manier moet je die vijf basisfactoren van persoonlijkheid gaan zien 

als de vijf ‘basiskleuren’ van onze persoonlijkheid. De grote variëteit die er bestaat in termen 

van individuele verschillen tussen personen kan je gaan bekomen door die vijf basisfactoren 

te gaan combineren.  

  
Men spreekt van basisdimensies. Het is niet zo wanneer we de vragenlijst afnemen en een 

score bekomen voor bijvoorbeeld introversie, dat we die score gaan vergelijken met een 

bepaalde cut-off en wanneer de score onder de cut-off valt, dat het een introvert persoon is, 

en wanneer het boven de cut-off ligt, dat de persoon wordt onderverdeeld in de categorie 

extravert. Dat is dus niet het geval. We delen niet in in ‘types’. Men spreekt van dimensies. 

Dat wil zeggen dat personen op om het even welke plaats gepositioneerd kan worden op de 

dimensie die gaat van introversie tot extraversie. Bijvoorbeeld Lisa is introverter dan Laura-

Ann en Laura-Ann is introverter dan Femke. Femke is dus het meest extravert en Lisa het minst 

extravert.  
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Hieronder staat een meer wetenschappelijke uitbouw.  

- Figuur B: Wanneer we die vijf persoonlijkheidstrekken gaan meten in de populatie, dan 

bekomen we een Gauss-curve. Dat wil zeggen dat het merendeel steeds gemiddeld 

scoort op een trek en naarmate we meer  naar de extremen gaan (de introversiepool 

of extraversiepool), dan zie je dat het aantal mensen die daar gepositioneerd zijn, 

afneemt. Dat gaat op voor alle persoonlijkheidstrekken. 

- Figuur A: Dit zouden we bekomen moesten we over persoonlijkheidstypes spreken en 

met cut-offs werken. Je valt ofwel in de groep extraverten of de groep introverten. Er 

is niets tussenin. Maar dat is dus echt niet wat we observeren in de populatie. 

 

 
 

4. Historiek en operationalisaties van de Big Five / FFM 

 
Het Big Five Model is de taxonomie die het meest empirische evidentie heeft gekregen, en het 

is dan ook uitgegroeid tot de meest gebruikte taxonomie van persoonlijkheid wereldwijd. 

Vandaar is het belangrijk om een zicht te hebben op het ontstaan van dit FFM.  
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Het is namelijk zo dat men in relatief onafhankelijke onderzoekstradities terechtgekomen is 

bij vijf basisfactoren van persoonlijkheid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste is de lexicale onderzoekstraditie waarop we nu gaan focussen.  

 

A. Lexicale benadering: historiek Big Five 

 
Het begon allemaal bij Baumgarten (1933). Hij had het idee, vertrekkende vanuit die lexicale 

hypothese, om eens alle woordenboeken te onderzoeken en daar alle termen uit te halen die 

verwijzen naar persoonlijkheidskenmerken.  

 

Het zijn Allport & Odbert (1936) die dat dan ook effectief hebben uitgevoerd. Zij hebben 

woordenboeken gescreend en kwam tot ± 18000 trektermen. Ze hebben die onderverdeeld 

in categorieën. Een categorie daarvan was ‘stabiele trekken’ die 4500 woorden bevatte. 

 

Het is met die categorie trektermen dat Cattell heeft verder gewerkt. Hij vond die 4500 

woorden te veel en hij vroeg zich af wel basisfactoren aan de basis lagen van die 4500 trekken. 

Hij heeft dus handmatig een factoranalyse toegepast op die 4500 en is die correlaties uit zijn 

hoofd gaan berekenen. Termen die sterk correleerden, werden in dezelfde categorie 

ondergebracht, tot op een moment dat er niet meer aan datareductie kon gedaan worden. 

Op die manier kwam Cattell terecht bij 35 persoonlijkheidsclusters. Een kritiek hierop was dat 

dit eigenlijk nog steeds teveel trekken waren om te spreken van echt basisfactoren van 

persoonlijkheid. Dus die reductie was eigenlijk onvoldoende gebeurd. Andere 

persoonlijkheidspsychologen zijn daar dan verder op gaan werken.  

 

Fiske (1949) zei dat persoonlijkheid eigenlijk observeerbaar was via gedrag en dat dat zich gaat 

gaan manifesteren en uiterlijk observeerbaar zijn, dus moeten ook anderen die individuelen 

verschillen in termen van persoonlijkheid merken. Vandaar dat hij zelfbeoordelingen heeft 

uitgebreid naar peerbeoordelingen clinician beoordelingen. Hij riep ook zoiets als Assessment 
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Centre-achtige proeven in het leven. Dan werd een individu, een testsubject, onderworpen 

aan een proefje dat een afspiegeling was van de realiteit. Bijvoorbeeld iemand die solliciteert 

voor docent, moest dan een proefles geven. En die moest die geven voor een publiek van 

70/80 toeschouwers die dan die persoon evalueerden in termen van persoonlijkheid.  

 

Uiteindelijk zijn Norman (1967) en Goldberg (1993) die hebben verder gewerkt met de zaken 

die Cattell had gevonden. Ze hebben ook her-analyses gedaan, hebben die data een beetje 

‘opgekuist’, en ze kwamen dan terecht bij die vijf basisfactoren van persoonlijkheid zoals we 

ze vandaag kennen. Men heeft dus lange tijd gedacht dat Norman en Goldberg de eerste 

persoonlijkheidspsychologen waren die die vijf factoren inhoudelijk hadden gedefinieerd.  

 

Maar niets was minder waar. Tupes en Christal (1961, 1992) waren twee selectiepsychologen 

binnen de US Air Force die personeel moesten selecteren voor de geschikte posities. En die 

hadden al veel vroeger in rapporten die vijf basisfactoren beschreven en die hanteerden dat 

al veel vroeger in kader van selectie. Maar die rapporten konden toen niet ingekeken worden, 

dus clinici en academici hadden er gewoon geen weet van. Het is pas jaren later dat men die 

rapporten toevallig hebben ontdekt en zo kwam men te weten dat Tupes en Christal eigenlijk 

echt de eerste waren om die vijf factoren te beschrijven.  

 

Recente lexicale studies: cross-culturele replicatie: Er is recent ook een nieuwe golf van 

lexicale studies ontstaan en de aanleiding ertoe was een Duits onderzoek van Ostendorf en 

Angleitner (1990). Zij hebben in de jaren ’90 zelf een lexicale studie uitgevoerd voor het Duits 

en ze hebben die big five aangetoond in zelf- en peerbeoordelingen op Duitse 

persoonsbeschrijvende adjectieven teruggekeerd.  

 

Ze zijn als inspiratiebron geweest voor andere onderzoekers in de wereld die die studie wilden 

repliceren. Zij zijn dus een inspiratiebron geweest voor een nieuwe golf van lexicale studies 

die wouden zien of ze ook in andere talen (Engels, Duits, Nederlands, Tsjechisch, Pools, 

Russisch, Italiaans, Spaans, Hebreeuws, Hongaars, Turks, Koreaans en het Filipijns) bij die vijf 

factoren terecht kwamen. Desondanks de grote verschillen tussen de itembron die in die 

verschillende landen werd gebruikt, desondanks verschillen in beschikbare date en samples 

en desondanks verschillen in analysemethode, kwam men toch steeds terecht bij die vijf zelfde 

basisfactoren van persoonlijkheid.  
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B. Persoonlijkheidsvragenlijsten: historiek NEO-PI-R (VFM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede onderzoekstraditie die terecht gekomen is bij die vijf basisfactoren van 

persoonlijkheid is de onderzoekstraditie van bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten. Die is 

ontstaan met de Baltimore Longitudinal Study of Ageing (BLSA) en die werd opgestart aan de 

universiteit van Baltimore. Binnen deze studie was het de bedoeling om een NEO-model van 

persoonlijkheid te gaan ontwikkelen. De hoofdonderzoekers van die studie zijn Costa en 

McCrae. De opzet van Costa en McCrae met die BLSA was dus een soort NEO-model te 

ontwikkelen als een soort tegenreactie om komaf te maken met de nadelen die gebonden 

waren aan de contemporaine persoonlijkheidsvragenlijsten. Want wat bleek: 

persoonlijkheidsvragenlijsten die op dat moment in omloop waren: 

- Gebruikten vaak dezelfde labelen voor persoonlijkheidsschalen die laag met elkaar 

correleren en die dus inhoudelijk iets anders meten 

- Anderzijds schalen met een verschillend label, wat wil zeggen dat ze inhoudelijk naar 

iets anders moeten pijlen, correleren dikwijls sterk 

- De persoonlijkheidsvragenlijsten die toen in omloop waren, hadden voornamelijk een 

klinische achtergrond (MMPI, EPQ), dus die pijlen naar afwijkend gedrag. Wat is daar 

problematisch aan? Ten eerste: de meeste mensen vullen dat niet graag in.  

- Ten tweede: scores op zo’n afwijkende schaal zijn zeer scheef verdeeld. De 

meerderheid die dat invult, scoort zeer laag en een minderheid scoort daar hoog op. 

Costa en McCrae wouden een vragenlijst die scores op leveren die normaal verdeeld 

zijn en waarbij het mogelijk was de bredere variëteit bij individuele verschillen te 

capteren. De vragenlijsten hadden dus slechte psychometrische kwaliteiten want ze 

leverden geen normaalverdeling op. 

- Er was grote overlap tussen vragenlijsten 

 
Dus Costa en McCrae wilden een nieuwe persoonlijkheidsvragenlijst ontwikkelen en in 1985 

publiceerden ze een eerste versie: NEO-model. Deze vragenlijst maakte het mogelijk om een 

score te bekomen voor die basisdimensies van persoonlijkheid, namelijk Neuroticisme, 

Extraversie en Openheid. Er waren ook zes facetten per persoonlijkheidsfactor. Het was dus 
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ook mogelijk om een score te berekenen voor 3x6 facetten om een meer fijnmazige, 

gedetailleerde persoonlijkheidsbeschrijving te bekomen.  

 

Maar Costa en McCrae keken eens links en rechts en zagen bij de collega’s van de lexicale 

benadering vijf basisfactoren en geen drie basisfactoren. Dus hebben ze simpelweg in een 

nieuwere versie van hun model in 1989 twee nieuwe basisfactoren toegevoegd zodanig dat 

ze met hun vragenlijst vijf basisfactoren konden meten: NEO-PI (3x6; 2). Pas 1992 hebben ze 

ook telkens 6 facetten toegevoegd aan die twee nieuwe factoren: NEO-PI-R (5x6). Dus door 

die NEO-P-R-versie was het mogelijk een score te berekenen op vijf hoge-orde 

persoonlijkheidsfactoren en dan ook voor de 30 meer fijnmazige persoonlijkheidsfactoren. 

Dat is eigenlijk de versie die tot op de dag van vandaag nog altijd gebruikt wordt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maar er is empirisch gezien wel geen steun voor zes facetten per factor te gebruiken en er is 

ook geen steun om exact die zes facetten te gebruiken. Het is dus louter een beslissing van 

Costa en McCrae geweest. Ze vonden dat gewoon mooi ogen. Puur esthetisch hebben ze 

gekozen voor telkens die zes persoonlijkheidsfacetten. 
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De NEO-P-R is wel uitgegroeid tot de meest gebruikt persoonlijkheidsvragenlijst om 

persoonlijkheid bij volwassenen te gaan meten. Ze bestaat in zeer veel verschillende talen.  

 

Recent is er een nieuwere versie ontwikkeld: NEO-PI-3. Hoe is men daarbij terecht gekomen? 

Men merkte dat die NEO-PI-R toch soms wel wat problemen gaf wanneer je die gebruikte voor 

de jongere populatie zoals adolescenten. Ze was dus niet echt van toepassing op jongeren. 

Vandaar heeft men 37 items van die NEO-PI-R vervangen door alternatieven, andere 

formuleringen, etc. en zo is men terecht gekomen bij die NEO-PI-3. Dus eigenlijk is die NEO-P-

3 een parallelle versie van die NEO-P-R, maar met een aangepaste woordenschat zodat hij 

gebruikt kan worden op jongere leeftijd of door volwassenen die niet zo’n brede vocabulaire 

hebben. Maar op beide vragenlijsten staan weldegelijk 240 items. Ze laten allebei toe om een 

score te bereken op de vijf basisfactoren en op de 30 fijnere facetten.  

 

240 items zijn wel heel veel. Er is ook iets zoals de ‘NEO-FFI’ met 60 items. Dat is eigenlijk een 

verkorte persoonlijkheidsvragenlijst van die NEO-familie. Die vragenlijst laat toe om aan de 

hand van een beperkter aantal items een score te berekenen enkel voor die 5 basisfactoren, 

maar niet voor die 30 onderliggende facetten.  

 

Eens je zo’n vragenlijst hebt om persoonlijkheid te gaan meten vanuit vijf factoren, is het 

mogelijk om te gaan kijken wat de relatie is tussen die vijf factoren uit het vijffactorenmodel 

enerzijds en de factoren uit andere taxonomieën/vragenlijsten anderzijds.  

 

Langs boven staan de vijf factoren van het VFM en links staan allerlei andere soorten 

vragenlijsten. Het VFM pretendeert de gemeenschappelijke component te vatten die 

aanwezig is in bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten. Dus het VFM pretendeert de vijf 

basiskleuren van persoonlijkheid te omvatten. Wanneer we de schalen uit bestaande 
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persoonlijkheidsvragenlijsten gaan linken aan die vijf factoren, dan zien we dat inderdaad die 

schalen mooi te fitten zijn binnen zo’n vijffactorenmodel. Het is wel zo dat er af en toe eens 

een extra schaal opdook maar die extra schaal bleek dan specifiek te zijn voor dat instrument 

en die leek niet terug te keren in andere persoonlijkheidsvragenlijsten. Dus dat doet ook geen 

afbreuk aan de pretentie van het VFM om de gemeenschappelijke component van bestaande 

persoonlijkheidsvragenlijsten te vatten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierboven staat een vergelijking tussen het VFM en het PEN-model. Eysenck stelde een 

persoonlijkheidsmodel voor met 3 basisfactoren in plaats van 5. Links staan de vijf factoren 

weergegeven. Intellect en openheid vormen samen die vijfde factor. Die laatste kolom is een 

soort leugenschaal, maar die gaan we hier negeren. Boven staan de factoren van het PEN-

model. De items die extraversie meten in Eysencks personality questionnaire correleren sterk 

met de extraversiecomponent van het VFM (0,69). Hetzelfde zie je bij de 

neuroticismecomponent van Eysenck en de neuroticismecomponent van het VFM: er is een 

sterke negatieve correlatie (-0,62) met emotionele stabiliteit binnen het VFM, dus de 

tegenpool van neuroticisme van het PEN-model. De component psychoticisme van het PEN-

model valt uiteen in twee pakketjes van items. Het eerste pakketje capteert de negatieve 

polen van zowel extraversie (-0,18) als altruïsme (-0,39). Het tweede pakketje capteert de 

negatieve pool van consciëntieusheid (-0,45). Dus eigenlijk kunnen we besluiten dat Eysecks 

PEN-model heel mooi te fitten valt binnen zo’n VFM en dat die psychoticismefactor is eigenlijk 

een mengeling van 3 van de 5 basisfactoren.  

  

C. Vergelijking Big Five en VFM 

 

In het dagelijkse leven wordt ‘Big Five’ en ‘VFM’ door elkaar gebruikt, maar historisch gezien 

zijn die wel verschillend! Want de Big Five verwijst naar de vijf basisfactoren vanuit een lexicale 

onderzoekstraditie en het VFM verwijst naar de vijf basisfactoren die de resultaten zijn van 

vragenlijststudies in de traditie van Costa en McCrae.  
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Merk ook dat de labels van dat VFM exact gelijk zijn aan de labels van die vijf factoren die door 

de NEO gemeten worden! Nu is het zo dat er heel veel overlap is, ze zijn nagenoeg hetzelfde. 

Vier van de vijf factoren zijn identiek qua label maar ook qua inhoud dat ze dekken. Maar de 

vijfde factor wijkt toch wel wat af tussen de twee modellen.  

- In het VFM (in de traditie van Costa en McCrae) is de vijfde factor ‘Openheid voor 

ervaringen’ (NEO-P-R) 

- Bij de Big Five is de vijfde factor ‘Intellect en Cultuur’ (lexicale studies) 

 

 Ze hebben een andere label maar ze dekken ook een iets wat andere inhoud 

 

D. Vrije beschrijvingen: ICDA-FFM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste onderzoekstraditie die bij vijf basisfactoren van persoonlijkheid is terechtgekomen, 

is de traditie van de vrije beschrijvingen. Die onderzoeksrichting is ontstaan met de organisatie 

van een internationaal consortium1 in de jaren ’90: International Consortium for the Study of 

the Developmental Antecedents of the FFM. Dat trachtte de ontwikkelingsantecedenten van 

dat VFM te onderzoeken, zowel qua inhoud als qua structuur. Dus dat consortium was een 

onderzoekssamenwerking waarin verschillende landen werden samengebracht (België, China, 

Nederland, Griekenland, Polen, USA, Duitsland).  

 

Binnen deze onderzoeksbenadering was het de bedoeling om te vertrekken van vrije 

beschrijvingen. Men heeft aan ouders gevraagd om te beschrijven wat karakteristiek/typisch 

is voor hun kind. Men heeft dat aan een heleboel ouders gevraagd binnen elk van de culturen 

afzonderlijk, aan ouders van kinderen van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar en twaalf jaar. Op die manier 

kreeg men een ontwikkelingsperspectief op die beschrijvende woorden. Men heeft dus die 

ouders vrij laten vertellen en die interviews werden dan letterlijk uitgeschreven.  

                                                      
1  Een organisatorische bundeling van diverse kennis en krachten om een groot organisatie-overstijgend of 

gebiedsgericht project (veelal infrastructurele projecten en grote onderzoeksprojecten) te realiseren en waarbij 

ook de financiële aspecten van de opdracht en samenwerking worden geregeld.  
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Een volgende stap was om die actieve persoonsbeschrijvende eenheden te gaan identificeren. 

Vervolgens werden die persoonsbeschrijvende eenheden ondergebracht in categorieën. Er 

werd dus data-analytisch gezien bekeken welke persoonsbeschrijvende eenheden gingen 

samen clusteren en wat dan die inhoud van die clusters was. Het bleek dat het merendeel van 

die persoonsbeschrijvende eenheden konden ondergebracht worden in de eerste vijf clusters 

waartoe men kwam. Die vijf clusters waren eenvoudigweg gelijk aan die Big Five-factoren die 

men ook bij volwassen vaststelt. De andere categorieën waren eerder constructen die 

belangrijk zijn binnen de temperamentsliteratuur of binnen de ontwikkelingsliteratuur.  

 

Wat vertelt onderstaande tabel? Het is vooral belangrijk om naar de blauwe band te kijken. Je 

ziet alle landen die hebben deelgenomen aan dat onderzoeksconsortium (eerste rij). Wat 
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blijkt? Tussen ongeveer 75 en 85 procent van alle persoonsbeschrijvingen die ouders spontaan 

naar voren hebben gebracht, zijn onder te verdelen in de vijf basisfactoren van het VFM/Big 

Five (laatste rij). Je ziet ook dat de frequentie van hoeveel de persoonsbeschrijvingen binnen 

elk land onderverdeeld kunnen worden binnen elk van die vijf basisfactoren (tweede rij). Maar 

je ziet dat in China substantieel meer persoonsbeschrijvende eenheden kunnen 

onderverdeeld worden bij consciëntieusheid dan bij de andere landen. Dat is ook niet zo gek 

want China is een land bij uitstek waar de nadruk enorm gelegd wordt op consciëntieusheid. 

Daar moet je stipt zijn en presteren. Parellel zie je dat bij de USA substantieel meer 

persoonsbeschrijvende eenheden kunnen onderverdeeld worden bij de factor 

openheid/intellect. Dat is ook niet vreemd want die cultuur staat gekend voor zijn ‘vrijheid en 

openheid voor iedereen’. Dus op grond hiervan kunnen we besluiten dat die lexicale 

hypothese eigenlijk niet zo gek is.  

 

 

Uit dat onderzoeksconsortium is ook een vragenlijst ontstaan en die is ontwikkeld hier bij ons 

aan de faculteit psychologie in Gent. Dat is de ‘HiPIC’ of de hiërarchische 

persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen. Dat is een instrument om persoonlijkheid bij 

kinderen vanaf 8 jaar in kaart te brengen ook vanuit dat VFM-perspectief. Die heeft een 

hiërarchische structuur: het laat toe een score te berekenen voor die vijf basisfactoren, maar 

ook voor 18 meer fijnmazige facetten. Merk hier wel op dat de facetten niet gelijk verdeeld 

zijn over de factoren. 

 

Er is wel veel empirische evidentie voor die oneven structuur. Het duikt steeds op bij die 

ouderlijke beschrijvingen. Terwijl die mooi gebalanceerde structuur van telkens zes facetten 

van Costa en McRae oogt mooi, maar daar is er geen empirische evidentie voor.  
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5. Generaliseerbaarheid Big Five / FFM structuur 

 
Het VFM is generaliseerbaar over leeftijden en culturen heen en over verschillende 

beoordeelaars. Dat draagt allemaal bij tot de validiteit van het VFM. Wat wil die 

generaliseerbaarheid over culturen heen nu juist zeggen? Wel, als we zouden kijken in 

verschillende culturen welke basisfactoren aan de grondslag liggen van de vele verschillen die 

bestaan tussen individuen, dan blijkt dat die vijf basisfactoren goed genoeg zijn om al die 

verschillen over al die culturen heen te gaan samenvatten. Op  dezelfde manier is dat VFM 

generaliseerbaar over verschillende leeftijden. Binnen elke leeftijdscategorie blijken die vijf 

factoren voldoende te zijn om al die individuele verschillen te gaan representeren.  

 

A. Generaliseerbaarheid over leeftijd heen 
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Bovenstaande studie levert evidentie voor de generaliseerbaarheid van het VFM over 

leeftijden heen. In deze studie werd gevraagd aan psychologiestudenten om 

persoonlijkheidsbeoordelingen te geven over een adolescent die zij goed kennen ofwel tussen 

12 en 14 jaar (vroege adolescentie), ofwel tussen 15 en 17 jaar (midden adolescentie). Dat 

werd gedaan in 24 verschillende culturen. Dit levert dergelijke data op:  
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In deze tabel zien we de factorladingen staan voor de groep vroege adolescenten en midden 

adolescenten. De factorladingen die in de groene balkjes staan, zijn de primaire 

factorladingen. Dat zijn de hoogste factorladingen en we zien eigenlijk dat de facetten primair 

laden op de vooropgestelde factor. De facetten van neuroticisme laten primair op de factor 

die inhoudelijk neuroticisme weerspiegelt. Zo ook laden de facetten van extraversie primair 

op de factor die inhoudelijk extraversie weerspiegelt.  Je ziet dat die factorstructuur zeer sterk 

gelijklopend is of zelfs volledig equivalent voor de groep vroege adolescenten als midden 

adolescenten. Het is zelfs zo dat niet alleen de primaire ladingen, maar ook de secundaire 

ladingen gerepliceerd worden. Deze staan in het rood weergegeven. De secundaire ladingen 

zijn de tweede hoogste ladingen. Ze zijn ook substantieel. Dat impliceert dat bijvoorbeeld ‘N2: 

Angry hostility’ niet alleen iets neurotisch capteert, maar ook de negatieve/omgekeerde pool 

van altruïsme. Het facet ‘N6: Vulnerability’ weerspiegelt  niet enkel iets neurotisch, maar ook 

iets langs de negatieve pool van consciëntieusheid. Op die manier zie je mooi dat bepaalde 

facetten eigenlijk mengvormen zijn van twee factoren. Dat illustreert ook goed wat het VFM 

pretendeert, namelijk de ‘basiskleuren’ van persoonlijk te zijn en de verscheidene facetten of 

de meer fijnmazige individuele verschillen bekom je door die ‘basiskleuren’ te mengen. Je ziet 

ook dat de overige facetten mooi primair laden op hun vooropgestelde factor.  

 

 Dit geeft dus evidentie dat de factorstructuur gerepliceerd wordt over de twee 

leeftijdsgroepen, zowel op het hoge-orde domein van basisfactoren als op de 

onderliggende niveau van facetten. Dus het VFM is generaliseerbaar over de twee 

leeftijdscategorieën heen.  

 

Maar we kunnen ons ook de vraag stellen of die factorstructuur bij adolescenten ook gelijk is 

aan de factorstructuur bij volwassenen. Congrueert de factorstructuur die je terugvindt bij 

adolescenten met de factorstructuur bij volwassenen? Daarvoor is de oranje balk in de tabel 

interessant (VCC). Dat zijn de ‘variable congruence coefficients’. Dat is een maat die 

weerspiegelt in welke mate de factorstructuur binnen de vroege adolescentie of midden 

adolescentie gelijk is met de factorstructuur van een vergelijkingsgroep. En hier heeft men 

voor die vergelijkingsgroep de normgroep uit de NEO-handleiding gebruikt. Het gaat dus over 

zelfbeoordelingen van volwassen Amerikanen. Die VCC moet je een beetje gaan interpreteren 

als een correlatiecoëfficiënt: hoe dichter bij 1, hoe beter. Eén zou zeggen dat de 

factorstructuur gelijk is voor de basisgroep en de vergelijkingsgroep. Vanaf 0,85 of 0,90 kan je 

eigenlijk besluiten dat je wel met dezelfde factorstructuur te maken hebt. Je ziet dat 

coëfficiënten in de tabel deze grootte hebben dat er dus eenzelfde factorstructuur is voor 

adolescenten als volwassenen, zowel op facetniveau (rechts) als op factorniveau (onderaan).  

 

 Het vijffactorenmodel is generaliseerbaar over leeftijden heen. 
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B. Generaliseerbaarheid over culturen heen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidentie voor generaliseerbaarheid over culturen heen komt. Deze studie heeft observer 

ratings gaan verzamelen over subjecten die behoren tot twee leeftijdsgroepen, namelijk de 

leeftijd 18 tot 21 jaar (college aged) en vanaf 40 jaar (volwassenen). De beoordelingen werden 

gedaan door psychologiestudenten die het te beoordelen subject goed kenden. Men heeft dit 

gedaan in 50 verschillende culturen.  

 

In de linkse kolom zie je in de onderstaande tabel elk van die vijftig landen/culturen opgesomd 

die deel hebben genomen aan het onderzoek. In het blauwe kader zie je de Cronbach alpha 

coëfficiënten. Deze representeren de mate waarin elk van de variabelen (N, A, E, O en C) 

betrouwbaar gemeten worden en vanaf een score van 0,70/0,80 kan je besluiten dat ze op 

een betrouwbare manier gemeten worden. Dus je ziet dat dat eigenlijk het geval is binnen 

nagenoeg elk van die vijftig culturen, op een paar uitzonderingen na die in het vet staan. Dan 

heb je ook nog een kolom met congruentiecoëfficiënten in het groen kader. Het gaat hier om 

dezelfde soort congruentiecoëfficiënten zoals we in de voorgaande studie zagen. Ze geven 

weer hoe sterk de factorstructuur binnen die vijftig verschillende culturen overeenkomt met 

de factorstructuur van de vergelijkingsgroep, namelijk nog altijd die zelfbeoordelingen van de 

volwassen Amerikanen. Vanaf 0,80/0,90 kan je besluiten kan je besluiten dat het om dezelfde 

structuur gaat en dat het VFM gerepliceerd wordt binnen elk van die culturen. Je ziet dat 

weldegelijk het geval is voor de meeste culturen. Uitzonderingen zijn opnieuw vetgedrukt. 

Maar je moet weten dat een minder goede replicatie van dat vijffactorenmodel geassocieerd 

is met een minder goede datakwaliteit in de cultuur.  

 

Deze studie werd gerepliceerd met 24 verschillende culturen en leverde dezelfde resultaten 

op. 

 

 Ook hier is er evidentie voor de generaliseerbaarheid van het VFM over culturen 

heen. 
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 We kunnen concluderen dat alle individuele verschillen die we kunnen observeren 

tussen individuen binnen een cultuur, opgaat voor verschillende culturen. Het VFM 
is dus generaliseerbaar. Dus die vijf factoren vormen de basisfactoren om alle 
verschillen tussen mensen over culturen en leeftijden heen te gaan representeren.  
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Maar OPGELET: het gaat hier over de generaliseerbaarheid van het 

vijffactorenmodelstructuur. Er zijn uiteraard verschillen tussen culturen in termen van 

gemiddelde scores op die vijf factoren! Bijvoorbeeld verschillen in Amerika: 

- Hoogste scores voor N: N-O en Z-O delen van USA 

- Hoogste scores voor E: Noordelijke staten van USA 

- Hoogste scores voor A: Noordelijke staten van USA 

- Hoogste scores voor C: in het Zuiden van USA 

- Hoogste score voor O: N-O staten en aan de Westkust van USA  

 

 DUS: Geografische clustering van scores. Mensen scoren niet overal in USA even 

hoog op de vijf basisfactoren van PH. Er zijn dus verschillen in termen van 

gemiddelden, maar qua structuur is het overal gelijk.  

 

C. Is het VFM comprehensief? Zijn er nog terugkerende factoren buiten VFM?  

HEXACO-model 

 

Wanneer een model uitgroeit tot een consensusmodel dat wereldwijd aanvaard wordt als het 

model van persoonlijkheid, dan zijn er altijd wel hier en daar onderzoeksgroepen die dat willen 

tegenspreken en bewijs zoeken dat dat niet zo is. Dat zijn goede bewegingen want op 

wetenschappelijk vlak zijn er altijd uitdagingen nodig.  

 

Zo was er één uitdaging van Ashton en Lee. Het is namelijk zo dat over verschillende landen 

heen lexicale studies werden uitgevoerd en dat er in sommige studies (in 12 talen) niet vijf, 

maar zes factoren van persoonlijkheid naar voren kwamen, met als zesde factor ‘honesty’. Op 

grond van deze bevinding hebben Ashton en Lee het ‘HEXACO-model’ gemaakt (2008): 

- Honesty – humility (nederigheid) 

- Emotionality 

- eXtraversion 

- Agreeableness versus anger 

- Conscientiousness 

- Openness to experience 
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Het HEXACO-model is theoretisch geënt op de evolutietheorie. Ashton en Lee stelden dat 

reciprocal altruism  en kin altruism, dat zijn begrippen uit de evolutietheorie, de positie 

verklaren die mensen gaan innemen op de persoonlijkheidsdimensies honesty-humility 

(eerlijkheid), agreeableness (altruïsme) en emotionality (neuroticisme). Reciprocal altruism is 

het stellen van een altruïstische act zonder dat men er onmiddellijk iets voor terug verwacht, 

maar gewoon om op een goed blaadje te staan bij die persoon met de gedachte in het 

achterhoofd ‘je weet nooit dat ik in de toekomst en gunst terug kan vragen aan die persoon’. 

Het is een soort strategische zet. Kin altruism is het stellen van een altruïstische act t.a.v. 

bloedverwanten zoals je kinderen of individuen van dezelfde soort, met als doel dat je genen 

overgedragen worden.  

 

Ashton en Lee zeiden dat die honesty-humility factor eigenlijk dat reciprocal altruism 

reflecteert in termen van fairness. Bijvoorbeeld je loopt op een markt en je ziet iemand aan 

een marktkraampje betalen. Die persoon wil zijn portefeuille wegsteken, maar laat hem per 

ongeluk vallen, maar die merkt dat niet en loopt weg. Maar jij merkt dat op en je gaat die 

spontaan gaan teruggeven aan die persoon, dat is een gedrag die overeenkomt met reciprocal 

altruism in terms of fairness.  

 

Ashton en Lee gingen verder en zeiden dat agreeableness eigenlijk reciprocal altruism in terms 

of tolerance/understanding of others is. Dat gaat over het ruimer aanvaarden van de mensen 

waarmee je samenleeft en ook het vergeven van mensen in functie van beter overeenkomen. 

Bijvoorbeeld wanneer mensen hebben geroddeld over jou over een feit dat niet waar is, en je 

bent dat te weten gekomen, maar je vergeeft hen, dan is dat reciprocal altruism in terms of 

understanding others. 

 

Tenslotte weerspiegelt emotionality/neuroticisme dat kin altruism.   

 

Dat zijn maar drie van de zes dimensies van het HEXACO-model. De andere drie dimensies 

weerspiegelen tendenties van gedrag en engagement in gedrag. Bijvoorbeeld extraversie 

weerspiegelt engagement in sociaal gedrag. Wanneer je daar hoog op scoort, levert je dat 

sociale winst op. Consciëntieusheid weerspiegelt engagement in taken/werk en dat levert je 

materiële winst op. Bijvoorbeeld als je hoog scoort op consciëntieusheid, ga je heel 

nauwkeurig te werk en dien je al je taken op tijd in, wat leidt tot goede punten. Openheid 

weerspiegelt je engagement in leren, de mate waarin je je engageert om nieuwe zaken te 

leren/ontdekken. Dat is een soort van faciliterend mechanisme dat het verwerven van sociale 

winst en materiële winst gaat bevorderen.  

 

Opgelet: Dit model is geënt op de evolutietheorie, en fundamenteel in die evolutietheorie is 

dat hoge scores op elk van die persoonlijkheidsdimensies niet alleen met winst geassocieerd 

zijn, maar ook met verlies. Bijvoorbeeld wanneer je een hoge score hebt op extraversie, wil 

dat zeggen dat je heel makkelijk nieuwe vrienden ontmoet, sociale contacten legt en dus een 
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breed sociaal netwerk kan uitbouwen, maar de kans is dan ook wel groter dat je in een relatie 

terecht komt waarin er van jou misbruik gemaakt wordt. Dat is dan weer het verlies dat 

gepaard gaat met hoge scores op extraversie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven staat een overzichtstabel waarin voor elk van die HEXACO-dimensies de winsten 

en verliezen zijn opgesomd die geassocieerd zijn met hoge scores op die dimensies. Het feit 

dat hoge scores op die persoonlijkheidstrekken gepaard gaan met winst én verlies, zorgt 

ervoor dat die normaal verdeeld zijn binnen de populatie en ook normaal verdeeld zullen 

blijven.  

 

Darwin zegt dat individuele verschillen -van persoonlijkheid of andere individuele verschillen- 

die niet adaptief zijn, zullen verwijden. Dat is een basisprincipe van de evolutieleer. Je zou je 

kunnen afvragen waarom er nog mensen zijn die hoog scoren op angst en laag op 

zelfvertrouwen. Daar zit het gevaar: je moet die adaptiviteit gaan evolueren vanuit 

evolutieperspectief en niet vanuit het individueel perspectief. Want bijvoorbeeld als je als kind 

opgroeit in een gevaarlijke buurt, loont het van wat angstig te zijn en op je goede te zijn en 

niet al te zelfzeker over straat te lopen. Dus in zo’n omgeving is het adaptief om angstig te zijn 

en hoog te scoren op neuroticisme, want het vergroot je overlevingskansen.  

 

D. Kritieken op het HEXACO-model 

 
Er zijn wel enkele kritieken geuit op dat HEXACO-model: 

 
- PH model moet onafhankelijke basisfactoren hebben 

o Sterke correlatie tussen “Honesty-humility” en Agreeableness, dus het is dus 

niet het geval bij het HEXACO-model dat de basisfactoren onafhankelijk zijn 

o Dit is wel het geval bij het VFM: 5 relatief onafhankelijke factoren → meest 

bruikbare model 
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- Als je al een zesde factor erbij wil nemen, waarom net “Honesty”? → Er zijn heel wat 

alternatieven die misschien even goed of beter waren geweest (Paunonen & Jackson, 

2000). Bijvoorbeeld: 

o Religious, devout, reverent 

o Sly, deceptive, manipulative 

o Honesty, ethical, moral 

o Sexy, sensual, erotic 

o Thrifty, frugal, miserly 

o Conservative, traditional, down to earth 

o Masculine–feminine  

o Egotistical, conceited, snobbish 

o Humour, witty, amusing 

o Risk taking and thrill seeking 

 

- Andere kritieken hebben betrekking op de lexicale benadering waaruit dat HEXACO-

model is ontstaan, meer specifiek op lexicale hypothese die de kern daarvan vormt 

o De inhoud van die honesty-factor blijk nogal te verschillen over culturen en 

contexten heen 

o Binnen de lexicale benadering wordt er enkel en alleen gebruik gemaakt van 

zelfbeoordelingen, maar als een universeel model wil maken, moet je dat ook 

gaan repliceren gebruikmakend van beoordelingen door anderen, maar dat is 

tot nu toe nog niet gebeurd 

 

E. The Big One  

 
Musek heeft een tegenovergestelde beweging gemaakt en hij vond dat die vijf basisfactoren 

onvoldoende abstract waren en dat je die nog kon clusteren zodat je kan spreken van een 

‘General personality factor’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het laagste niveau staan die vijf basisfactoren. Emotional stability,  conscientiousness en 

agreeableness clusteren samen tot ‘stability’ omdat dit eigenschappen zijn die je helpen om 

stabiel te blijven, om te confirmeren. Extraversion en openness clusteren samen tot plasticiteit 

omdat dit eigenschappen zijn die je helpen veranderen. Het is zelfs zo dat je die stability en 
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plasticity kan samenvatten tot een general personality factor. Dit is een soort algemene factor 

equivalent aan de algemene G-factor bij intelligentie. Maar zoals we gezien hebben, is het zo 

dat persoonsbeschrijvingen zelden neutraal zijn. Ze zijn eerder positief of eerder negatief. 

Bijgevolg is die general personality factor eerder een positieve versus negatieve evaluatieve 

factor is en niet een score geeft over iemands persoonlijkheid, maar eerder een score van 

antwoordtendentie.  

 

6. Persoonlijkheidstrekken bij niet-humane wezens 

 
Tot nu toe ging het altijd over persoonlijkheid bij mensen. Eerder hebben we gezien dat er 

drie analyseniveaus zijn. Het hoogste niveau was dat van de menselijke soort waarbij we ons 

de vraag stelden welke persoonlijkheidstrekken universeel zijn aan de menselijke soort. Wel, 

die vraagstelling is Gosling gaan optrekken naar andere soorten. Hij vroeg zich af of die 

basisfactoren niet alleen terug te vinden zijn bij mensen, maar ook bij andere soorten, meer 

specifiek bij honden. 

 

A. A dog’s got personality (Gosling et al., 2003) 

 
Goslings onderzoeksobjectief : 

- Bestaan er verschillen in de persoonlijkheid bij honden?  

- Zijn deze even betrouwbaar en accuraat te meten als bij mensen? (Dus hij neemt 

mensen als maatstaf) 

 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, heeft ze uitgesplitst in drie specifieke 

criteria: 

- In eerste instantie is hij gaan kijken naar interne consistentie van 

persoonlijkheidsbeoordelingen over honden. We hebben het daarnet gehad over die 

Cronbach alpha, dat is een maat die weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep items 

samen één bepaald construct/trek meten. Gosling is dus gaan kijken in welke mate die 

persoonlijkheidsbeoordelingen bij honden intern consistent zijn en in welke mate die 

te vergelijken met de interne consistentie die teruggevonden wordt bij mensen.  

- Een tweede criterium is consensus. Dat weerspiegelt de overeenkomst tussen 

onafhankelijke beoordelaars over eenzelfde target. Dus wanneer je twee 

onafhankelijke beoordelaars vraagt een beoordeling te geven over een hond, komen 

die twee beoordelingen dan goed overeen en is dat dan in dezelfde mate als we 

observeren bij mensen? Dit is ook een vorm van betrouwbaarheid, namelijk 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

- Een derde criterium is correspondentie → Kunnen we die individuele 

persoonlijkheidsverschillen die we terugvinden bij honden ook gaan gebruiken om iets 

anders te gaan voospellen? Dit verwijst dus naar de predictieve validiteit van 

persoonlijkheid: Hoe goed kunnen PH beoordelingen iets anders gaan voorspellen? 
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Om die drie criteria te onderzoeken, zijn er twee studies opgezet: studie 1 voor criterium 1 en 

2, studie 2 voor criterium 3. 

 

Er wordt telkens de vergelijking gelegd tussen mensen en dieren. Dus men vraagt zich steeds 

af hoe het zit bij elk van die drie criteria bij honden en hoe het zit bij mensen. Persoonlijkheid 

bij de mens wordt gemeten aan Big Five Inventory (BFI). Dat is gewoon een 

persoonlijkheidsvragenlijst die persoonlijkheid gaat meten vanuit het vijffactorenmodel. Men 

heeft van die BFI een soort aangepaste versie gemaakt die gebruikt kan worden om 

persoonlijkheidsbeoordelingen over honden te gaan geven. 

 

Welke persoonlijkheidsdimensies worden gemeten? 

Mens Hond 

Extraversie Energie 

Altruïsme Affectie 

Neuroticisme Emotionele reactiviteit 

Openheid/intellect Intelligentie 

 

Nu was het zo dat de onderzoekers het moeilijk vonden om de items die consciëntieusheid 

meten geschikt te gaan formuleren voor honden en daarom heeft men ook besloten om die 

factor weg te laten. Dus hier gaat het gehele onderzoek dus over vier van de vijf basisfactoren 

van persoonlijkheid. 

 

a. Studie 1: Interne consistentie & consensus 
 
In dit onderzoek werden verschillende honden opgenomen samen met hun baasje en werd er 

ook nog een andere persoon betrokken, een peer. Die  peer is een persoon die zowel het 

baasje goed kent, als de hond. Het baasje werd dan gevraagd om 

persoonlijkheidsbeoordelingen over zichzelf te geven en persoonlijkheidsbeoordelingen over 

zijn hond. De peer werd gevraagd om een persoonlijkheidsbeoordeling te geven over het 

baasje en over de hond. Dus op die manier heb je over het baasje 

persoonlijkheidsbeoordelingen van twee onafhankelijke beoordelaars en heb je ook over de 

hond twee beoordelingen van twee onafhankelijke beoordelaars.  
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Dat levert ons voldoende data op om de twee criteria van interne consistentie en consensus 

te onderzoeken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste criterium is interne consistentie. Dat bevat de vraagstelling of het groepje items 

van die BFI die we gebruiken om persoonlijkheidstrekken te gaan meten bij het baasje of de 

hond intern consistent zijn. Laten die toe om de persoonlijkheidstrekken op een betrouwbare 

manier te gaan meten? Daarom is het interessant om naar bovenstaande tabel te kijken. Links 

staan de vier persoonlijkeidsfactoren opgesomd die gebruikt worden in de onderzoek, 

gemeten aan de hand van BFI schalen. In het blauwe kader staat de interne consistentie of die 

Cronback’s alpha weergegeven voor de vier persoonlijkheidsfactoren van het baasje over 

zichzelf en over zijn hond, en door de peer over het baasjes en de hond. Als je nu voor elk de 

gemiddelde Cronbach’s alpha bekijkt, dan zie je dat persoonlijkheid op redelijk betrouwbare 

manier kan gemeten worden. 0,80 is een goede cut-off score en wanneer je Cronbach’s alpha 

0,80 overstijgt, kan je besluiten dat je persoonlijkheidsvariabele heel betrouwbaar kan 

gemeten worden.  

 

 Dus zowel de persoonlijkheidsbeoordelingen over honden als over mensen worden 

betrouwbaar gemeten. Het is zelfs zo dat ze in dezelfde mate betrouwbaar gemeten 

worden.  

 
Het tweede criterium verwijst naar de consensus. Wanneer we nu twee onafhankelijke 

beoordelaars hebben en we vragen hen beoordelingen over het target te geven, komen die 

twee beoordelingen dan overeen? En is er in dezelfde mate een consensus wanneer honden 

het target zijn als wanneer mensen het target zijn?  
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Hiervoor is het tweede deel van de tabel informatief. De consensus wordt weergegeven door 

een correlatiecoëfficiënt tussen de beoordelingen van het baasje en de peer. Eén is de 

bovengrens en staat voor een perfecte overeenkomst tussen de beoordelingen van de twee 

onafhankelijke beoordelaars. Links staan de consensuscoëfficiënten voor de 

persoonlijkheidsbeoordelingen over de mens en rechts de consensuscoëfficiënten voor de 

persoonlijkheidsbeoordelingen over de hond voor de vier persoonlijkheidsfactoren. Je ziet 

eigenlijk dat de consensus groter is bij de beoordelingen over de hond dan over het baasje.   

 

 Er is dus vooral een consensus tussen de beoordelingen over de hond. 

 

b. Beoordelaarsbias door leeftijd of geslacht 
 
De persoonlijkheidsbeoordelingen die wij geven over honden kunnen echter vertekend 

worden door zaken die minder met persoonlijkheid te maken hebben, zoals leeftijd en 

geslacht. Dit kan er voor zorgen dat de consensus artificieel verhoogd wordt en dat zou 

kunnen verklaren waarop de consensus hoger ligt bij honden dan bij mensen. Bijvoorbeeld 

wanneer je speelsheid en energiek zijn  (dus extraversie) moet beoordelen, zal je eerder 

geneigd zijn om een jongere hond/puppy als energieker aan te duiden dan een oudere hond. 

Maar dat is niet noodzakelijk zo, dus dat is bias ten gevolge van leeftijd.  

 

Dus die consensuscoëfficiënten moeten uitgezuiverd worden voor bias ten gevolge van 

leeftijd. Dat vind je terug in de rechtse kolommen tussen haakjes. Maar zelfs na controle voor 

leeftijd en geslacht van hond, bleef consensus tussen beoordelaars overeind! 
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c. Studie 2: predictieve validiteit 
 
Het derde criterium in het onderzoek van Gosling was of persoonlijkheid predictieve validiteit 

had. Kan de persoonlijkheid van honden gebruikt worden om iets anders te gaan voorspellen, 

om een extern criterium vast te stellen? De persoonlijkheidsbeoordelingen van de honden 

waren al verzameld uit studie 1, maar ze hadden nog geen data over een extern criterium en 

daarvoor werd er een tweede studie opgezet.  

 

In die tweede studie werden een aantal proefjes ontwikkeld die die honden moesten afleggen 

en die honden werden dan beoordeeld over de mate waarin ze het goed of niet goed deden 

door drie onafhankelijke beoordelaars.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke proefjes moest die hond allemaal doen? 

- Vertrouwd raken: de drie onafhankelijke beoordelaars die het baasje en de hond niet 

kenden, gingen elk afzonderlijk eens een wandelingetje gaan maken met de hond. 

Tijdens dat wandelingetje werd het gedrag van de hond geëvalueerd in termen van 

hoe snel de hond vertrouwd raakt met het nieuwe “baasje”.  

- Energie: er werd aan het baasje van de hond gevraagd om de hond aan te sporen om 

snel te gaan lopen. Tijdens dat proefje werd de hond dan geëvalueerd in termen van 
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gedrag en hoe energiek de hond over kwam. Dat werd beoordeeld door de drie 

onafhankelijke beoordelaars. 

- Affectie: er werd aan het baasje gevraagd om een knuffel uit te lokken bij de hond, en 

werd de hond dus opnieuw beoordeeld in termen van affectie. 

- Gehoorzaamheid: het baasje geeft commando’s aan de hond (zit, blijf, etc.) en de hond 

werd dan beoordeeld op gehoorzaamheid. 

- Sociale angst/stress: de hond werd meegenomen door een vreemde, nog iemand 

anders dan het baasje en de drie beoordelaars, voor een wandelingetje. Maar 

ondertussen kon de hond zijn eigen baasje zien die aan het wandelen was met een 

andere hond.  De hond werd dan beoordeeld in termen van sociale angst. 

- Probleemoplossend gedrag: er werd een snoepje gelegd onder een beker en er werd 

dan gekeken in welke mate de hond erin slaagde om dat snoepje te bemachtigen.  

 

Dit zijn dus een reeks proefjes die de honden moeten doen en tijdens die proefjes werden de 

honden beoordeeld in termen van gedrag door drie onafhankelijke beoordelaars. Zij 

gebruikten daarvoor een set van gedragsindicatoren waarop ze de honden tijdens elk van die 

proefjes moesten evalueren. Die gedragsindicatoren worden telkens geassocieerd met één 

van die vier basisfactoren van persoonlijkheid. Om dat derde criterium, predictieve validiteit 

van persoonlijkheid, te gaan onderzoeken, is men gaan kijken tussen de scores die die drie 

beoordelaars gaven op die gedragsindicatoren enerzijds en persoonlijkheidsbeoordelingen 

van het baasje over zijn hond uit studie 1 anderzijds.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dus om een uitspraak te kunnen doen over de predictieve validiteit van 

persoonlijkheidsbeoordelingen van honden, moeten we gaan kijken tussen 

persoonlijkheidsbeoordelingen over die hond enerzijds en anderzijds de scores op die 

gedragsindicatoren. Dat zegt ons of die persoonlijkheidsscores van die honden 

predictief/nuttig zijn om te gaan voorspellen hoe goed die honden het doen tijdens die 

proefjes. Dus de prestatie van honden op die proefjes is het extern criterium die we willen 

voorspellen.  
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Dus door de correlatie te gaan berekenen tussen de persoonlijkheidsbeoordelingen en de 

scores op die gedragsindicatoren, kan je zien in de tabel dat er een significante samenhang is 

tussen hoe goed die hond het doet op die proefjes enerzijds en elk van de vier de 

persoonlijkheidsbeoordelingen anderzijds.  

 

Paulhus en Bruce hebben een gelijkaardige studie gedaan, maar dan enkel bij mensen. 

Mensen werden beoordeeld op hun persoonlijkheid. Daarna moesten ze enkele proefjes 

uitvoeren en werden ze beoordeeld op hoe goed ze die proefjes voltooiden. Daarna werd een 

correlatie berekend tussen hun persoonlijkheid en hun prestatie op die proefjes. Dit staat in 

de tabel in het geel weergeven. Het is dus een gelijkaardige studie die het mogelijk maakt om 

mensen en honden opnieuw te vergelijken. Je kan uit die vergelijking besluiten dat de 

predicatieve validiteit van persoonlijkheid af en toe wel hoger ligt bij honden dan bij mensen.  

 

d. Beoordelaarsbias ten gevolge ras 
 
De beoordelingen die gegeven worden over honden, kunnen ook gekleurd worden door het 

ras van de hond. Daar dat heeft helemaal niets te maken met het concrete gedrag en 

presteren van die hond. Bijvoorbeeld men gaat een Golden Retriever minder agressiever 

vinden dan een Stafford. Zo gaat men dan systematisch hogere scores geven aan de Golden 

Retriever op het proefje affectie dan aan de Stafford, zonder dat we ons echt baseren op zijn 

gedrag, maar eerder op het uiterlijk.  

 

Maar als we die beoordelingsbias ten gevolge van ras/uiterlijk uit onze scores willen halen, als 

we dat willen opkuisen, dan moeten we eerst weten hoe groot die bias is. En dat heeft Gosling 

zeer nauwkeurig onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze hebben een foto getrokken van alle honden die hebben deelgenomen aan studie 2 en ze 

hebben die foto’s voorgelegd aan een groep individuen die de hond en het baasje niet kennen 

en die ook niet hebben deelgenomen aan studie 2. Ze hebben dan die individuen gevraagd 

om elke foto te gaan evalueren op diezelfde gedragsindicatoren. Op die manier hadden ze 

eigenlijk een maat ontwikkeld voor bias ten gevolge van stereotypen van uiterlijk. Want die 

nieuwe mensen beoordelen die honden enkel en alleen op basis van een foto, dus die kunnen 
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zich niet baseren op het concrete gedrag van die hond en hoe goed die hond het doet tijdens 

die proefjes. Ze kunnen zich alleen maar baseren op uiterlijke kenmerken van die hond. Dus 

zo hebben ze een maat ontwikkeld die stereotypen ten gevolge van uiterlijk vat voor de 

beoordeling op gedragsindicatoren. Eenmaal men die maat heeft verzameld, kan men 

daarvoor gaan controleren. Dus men is gaan kijken in welke mate die scores correleren die die 

drie onafhankelijke beoordelaars hebben gegeven op die gedragsindicatoren (zij moesten zich 

enkel baseren op gedrag) met de scores van de mensen die dezelfde gedragsindicatoren 

hebben ingevuld enkel op basis van foto’s. Er bleek weldegelijk een significante samenhang te 

zijn voor twee factoren: agreeableness en neuroticism (zie tabel hierboven). Dus dat wil 

zeggen dat de scores van die drie onafhankelijke beoordelaars op de gedragsindicatoren 

geassocieerd met altruïsme en neuroticisme gebiased waren ten gevolge van rasstereotypen.  

 

Men heeft dus de resultaten opgekuist, en het bleek dat de predicatieve validiteit van 

persoonlijkheid gemiddeld gezien nog steeds hoger is bij honden dan bij mensen (0,26 versus 

0,22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. A dog’s got personality – samenvatting resultaten 
 

Interne consistentie: vergelijkbaar met mensen (a) 

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

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

 

Consensus: vergelijkbaar met mensen (a) 

- Honden: M = .62 

- Mensen: M = .55 

 

Predictieve validiteit: vergelijkbaar met mensen (b) 

- Honden: M = .27 

- Mensen: M = .22 

  

(a) Ook na wegpartialiseren van leeftijds- en geslachtseffecten en van andere PH dimensies! 
(b) Ook na uitpartialisering ras-stereotype bias 
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f. A dog’s got personality – sterktes design 
 

Dit onderzoek van Gosling is een zeer sterk onderzoek: 

- Omdat het een comparatief design is: bevindingen bij mensen werden vergeleken met 

bevindingen bij honden. Let op: het blijft een onderzoek die focust op individuele 

verschillen binnen een soort, en niet tussen soorten. 

- Men heeft persoonlijkheid redelijk comprehensief benaderd: vier van de vijf trekken 

werden onderzocht.  

- Verschillende items voor een dimensie!  validiteit ↑ 

 

g. What’s next? 
 
Implicaties: 

- Meer van dit soort onderzoek nodig: uitbreiden naar andere species, bv. apen 

- Andere criteria (vb. actometer als een meer objectievere maat van extraversie; nu nog 

steeds beoordelingen, maar die zijn altijd gekleurd, ze zijn altijd vertekend). Een 

actometer is een apparaatje die je rond je pols of enkel kan aandoen en dat registreert 

de frequentie van beweging.  

 

Toepassingen: 

- Manipulaties van andere soorten dan de mens biedt veel meer mogelijkheden, 

bijvoorbeeld uitbreiding van het twin onderzoek: Men maakt bijvoorbeeld twee 

identieke klonen van een dier, maar laat ze opgroeien in een andere omgeving. Ze 

hebben volledig dezelfde genen, dus kan men zeer goed het effect van de omgeving 

dan gaan onderzoeken. Dergelijke zaken zijn niet mogelijk als mensen het subject zijn 

van het onderzoek. 

- Persoonlijkheidsverandering (~ omgeving) (geen uitleg) 

 

7. Interface persoonlijkheid en interesses 

 
John Holland wierp in het verleden een heel opmerkelijk idee op: “Interest inventories are 

personality inventories” 

 

Wat is de validiteit van deze claim? (Barrick, Mount, Gupta, 2003). Barrick is in de literatuur 

gaan zoeken naar studies die zowel interesse als persoonlijkheid hadden opgenomen in hun 

studie en die dus data hebben over zowel persoonlijkheid als interesses, waarbij 

persoonlijkheid vanuit het BFM-model wordt bekeken en interesses vanuit het RIASEC model. 

Ze zijn al die data gaan verzamelen en ze hebben daar een meta-analyse over gemaakt die een 

schatting maakt van de correlatie tussen persoonlijkheid en interesses enerzijds, en anderzijds 

een schatting maakt van de predictieve validiteit van persoonlijkheid waarbij de Big Five als 

predictor variabelen dienen van interessen (RIASEC types).  
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De dimensie extraversie blijk 
significant positief samen te 
hangen met het sociale en 
ondernemende menstype, maar 
niet met de andere vier 
interessetypes.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Altruïsme bleek met geen enkel 

van de zes RIASEC-types samen 

te hangen.  

 
 
 
 
 
 
 
Consciëntieusheid bleek 

significant positief samen te 

hangen met het onderzoekende 

en het conventionele menstype. 

 
 
 

 
 
 
Emotionele stabiliteit blijk 

significant positief samen te 

hangen met het onderzoekende 

type.  
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Openheid voor ervaringen bleek 

significant positief samen te 

hangen met het onderzoekende en 

het artistieke type. 

 
 
 
 

 
Dus je merkt dat wanneer je persoonlijkheid gaat plaatsen naast interesses, dat er een zekere 

overlap is, maar dat is zeker niet volledig. Bepaalde persoonlijkheidstrekken gaan samen met 

bepaalde menstypes, maar dan weer niet met andere, dus er is daar toch wel wat onderscheid. 

Tussen de 11 en de 47 procent in variantie tussen interesses kan verklaard worden door 

persoonlijkheid (R² = 0.11 (realistic) - 0.47 (enterprising)) Beide terreinen verschillen ook in de 

manier waarop ze worden gemeten. Bij interesses kan de persoon dit gewoon zelf doen, je 

kan het rechtstreeks zeggen waarin je geïnteresseerd bent. Bij persoonlijkheid is er meer 

duiding en interpretatie nodig van de scores, dat doe je niet zomaar als leek. 

 

 Er is weldegelijk een bepaalde overlap tussen persoonlijkheid en interesses, maar 

niet in die mate dat het een het andere kan gaan vervangen.  Dus die claim van John 

Holland is niet echt valide. 

 

Hoe kunnen ze elkaar aanvullen (in een adviessituatie)? 

- Interesses (RIASEC):  WAT? 

o voorspeller van wat iemand gaat doen en satisfactie (De Fruyt & Mervielde, 

1997, 2000) 

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

- Persoonlijkheid (Big Five)  HOE? 

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

o Betere voorspeller van prestatie 

 

8. Kritische evaluatie 

 
Kritieken op trekbegrip, en op FFM/Big Five in bijzonder: 

1. Een eerste kritiek op het FFM heeft betrekking op de vraag of persoonlijksheidtrekken 

nu beschrijvend of verklarend zijn. Binnen de trekbenadering zeggen we dat trekken 

interne, stabiele factoren zijn die verklaren hoe iemand zich zal gedragen of voelen in 

een gegeven situatie. Maar dat is een circulaire redenering, want je ze gaan op grond 
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van uiterlijk observeerbaar gedrag een score toekennen voor interne, stabiele factoren 

die ze dan gaan aanduiden als verklaring waarom mensen zich zo gaan gedragen.  

Critici zeiden dus dat je persoonlijkheid niet verklarend kan gebruiken, maar dat je het 

hoogstens kan aanwenden als beschrijvend. Binnen die critici werd dan de act 

frequency approach opgericht. Dit is een benadering die persoonlijkheidstrekken 

beschouwt als categorieën van gedragingen. Bijvoorbeeld extraversie is een categorie 

van gedragingen die veel praten, energiek zijn, etc. omvat. Volgens de act frequency 

approach gaat iemand die hoog scoort op extraversie, gewoon meer gedragingen 

stellen uit de categorie extraversie. Iemand die laag scoort op extraversie, gaat veel 

minder gedragen stellen die behoren tot de categorie extraversie. Dat is dus een puur 

descriptieve benadering van persoonlijkheidstrekken. Nu is het zo dat 

gedragsgenetisch onderzoek heeft aangetoond dat tussen de 40 à 60 procent van de 

variatie in persoonlijkheid kan toegeschreven worden aan genen. Dit geeft 

ondersteuning aan het feit dat die persoonlijkheidstrekken toch weldegelijk deels 

verklarend zijn voor gedrag.  

2. Een volgende kritiek heeft betrekking op de invloed van situaties op de manier waarop 

mensen zich gaan gedragen. Critici zeiden dat wanneer je persoonlijkheid gaat meten 

in verschillende situaties, dan is die cross-situationele consistentie zeer gering. Maar 

binnen de trekbenadering stelt men niet dat persoonlijkheid zich op dezelfde manier 

gaat manifesteren in totaal verschillende situaties, maar men zegt net dat 

persoonlijkheid relatief stabiel en consistent is over vergelijkbare situaties. Dan is 

natuurlijk de vraag wat nu juist ‘vergelijkbare’ situaties zijn. Binnen die groep critici die 

zeiden dat gedrag niet cross-situationeel consistent is, had men het idee dat het 

eigenlijk de situatie bepalend is voor hoe iemand zich gaat gedragen  ‘Situationisme’. 

Ze maakten een onderscheid tussen sterke en zwakke situaties. Een sterke situatie is 

een situatie die heel sterk gestructureerd is, heel sterk bepalend is van hoe mensen 

zich gaan gedragen en dat daardoor nagenoeg alle mensen zich op dezelfde manier 

zullen gedragen in die situatie. Een zwakke situatie is een situatie die heel wat minder 

gestructureerd is, en waar er veel meer vrijheid is om individuele verschillen in termen 

van persoonlijkheid te laten uitschijnen. Maar de argumenten voor dit onderscheid 

gaan niet op. Het is niet waar dat mensen zich bijna allemaal hetzelfde gaan gedragen 

in sterke situaties. Bijvoorbeeld het afleggen van een examen: dit is een zeer 

gestructureerde situatie. Alles is op voorhand bepaald: de duur van het examen, waar 

je moet zijn, wanneer je moet binnengaan, etc. Toch zijn er heel wat verschillen te zien 

in gedrag: de ene is zeer rustig, de andere zeer gestresseerd. De ene studeert nog snel 

wat, de andere doet zijn cursus niet meer open. En zo verder. Dus dat situationisme 

klopt niet helemaal. Er is dus eerder ‘trait activation’, wat de trekbenadering stelt. Dat 

impliceert dat die persoonlijkheidsfactoren altijd wel latent aanwezig zijn, maar die 

manifesteren zich niet altijd in elke situatie. Het is pas wanneer er een situatie is die 

die bepaalde persoonlijkheidstrekken triggeren, dat ze zich manifesteren.  
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3. Een derde kritiek is de geringe predictieve validiteit van de Big Five. Wanneer men 

persoonlijkheid gaat gebruiken als voorspeller van bepaalde externe criteria, dan zien 

we dat die predictieve validiteit meestal niet boven de 0,30 gaat. Maar eigenlijk doet 

persoonlijkheid het niet veel slechter dan andere individuele verschilvariabelen. Het is 

zelfs zo dat persoonlijkheid de belangrijkste predictor is van geluk.  

4. We kunnen ons ook de vraag stellen of er ook andere factoren buiten die Big Five 

belangrijk zijn. Er zijn heel wat factoren naar voren geschoven geweest, bijvoorbeeld 

factoren over fysieke aantrekkelijkheid, pos-neg evaluatie factor, etc. Maar die 

factoren vertellen je eigenlijk niets over persoonlijkheid. Daartegenover staat er dat 

die Big Five zelfs generaliseerbaar zijn over culturen, leeftijd, geslacht, beoordelaars, 

etc. Dat draagt dus substantieel bij aan de validiteit van dat FFM.  

5. Tot slot het bandwidth-fidelity dilemma. Dit slaat op de mate waarin je variantie kan 

gaan verklaren door ofwel de vijf basisdimensies ofwel door de meer fijnmazige 

facetten. Wanneer je de vijf basisdimensies gaat gebruiken, ga je natuurlijk een groter 

aandeel van variantie kunnen verklaren, maar ga je inboeten in specificiteit en 

betrouwbaarheid. De basisdimensies verwijzen dus naar brede, abstracte kwaliteiten 

van gedrag. Die specificiteit en betrouwbaarheid kan je dan wel bekomen door op 

facetniveau gaat meten, maar dan boet je wel in op bandwith, de grote van de 

variantie die je kan verklaren. Facetten zijn dus specifieke trekken die naar een minder 

breed gedragsrepertoire refereren. Op welk niveau moet je dan persoonlijkheid 

meten? → trade-off tussen bandbreedte en betrouwbaarheid. Wanneer het criterium 

dat je met persoonlijkheid wil voorspellen een zeer ruim/breed criterium is, is het 

aangeraden om de vijf basisdimensies te gaan gebruiken, wanneer het eerder een 

specifiek criterium is, gebruik je best de facetten. 

 

Samengevat: 

15 jaar geleden: Pervin (1994) & Block (1995) Wat zijn de antwoorden vandaag? 

- Beschrijven of verklaren? 

- Rol van de situatie 

- Predictieve validiteit 

- Andere factoren? 

- Bandwidth-fidelity 

- Beschrijven én verklaren 

- Trait-activation paradigma 

- Nog steeds gecontesteerd 

- Cfr. HEXACO, maar … 

- Hangt af van de toepassing 

 

9. Take away message 

 
- Trek én situatie  
- Big Five: vrij robuust; cross-cultureel repliceerbaar 
- Lexicale hypothese kent beperkingen 
- Onderzoek/praktijk: bepaal het vereiste abstractieniveau 
- Trekken hebben ‘real life’ gevolgen 
- Persoonlijkheidstrekken: ook bij niet-humane wezens 
- Degelijke NL-talige VFM maten voor handen: Algemeen: NEO-PI-R, Kinderen: HiPIC 



147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deel II: Verschillen tussen groepen 
en hun basis 
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Hoofdstuk 4: Geslachtsverschillen  
 
Leerstof in het boek: 

- Larsen, Buss, & Wismeijer, 2013 Hfst 17: Sex, Gender and Personality (p. 436 – p. 460) 

- Maltby & Macaskill, 2007 Hfst 14: Sex Differences in Intelligence (p. 350 – p. 367) 

 

Objectieven van de les: 

- De termen geslachts- en genderverschillen kunnen definiëren 

- Kennis hebben van onderzoek naar geslachtsverschillen inzake persoonlijkheid en 

intelligentie 

- Verklaringsmodellen voor geslachtsverschillen kunnen toelichten en toepassen 

- De implicaties van geslachtsverschillen voor de praktijk van het testonderzoek kennen 

- Kunnen bijdragen tot het wetenschappelijk en maatschappelijk debat omtrent 

geslachtsverschillen en hun eventuele aanpak 

 

1. “venten strijken niet” (Canvasreportage) 

 
1. Voor welke eigenschappen worden geslachtsverschillen gerapporteerd? 

 

- Door de scheikundige verschillen in de hersenen, is een man sneller geneigd risico’s te 

nemen en te wedijveren dan vrouwen. 

- De aangeboren verschillen kunnen ook verklaren waarom mannen meer moeite 

hebben met sociale vaardigheden en zorgtaken dan vrouwen. 

- Mannen en vrouwen hebben een andere manier van leren. 

- De sociale druk zet meisjes aan tot delen, en jongen aan tot rivaliseren. 

- In een experiment werden negen jongens en negen meisjes gewoon bij elkaar gezet 

en geobserveerd. Eerst kregen ze geen opdracht. De jongens warden duidelijk actiever. 

Niets kon hen lang boeien. Daarna mochten ze kiezen wat ze deden. De meisjes kozen 

voor de boeken, de jongens kozen voor meer actie. Het technische speelgoed had de 

voorkeur bij de jongens. De meisjes waren de enige die zich aan het schilderen zetten. 

Deze patronen zien we in de meeste onderzoeken opduiken. Jongens houden namelijk 

meer van praktische, fysieke spelletjes.  

- Jongens onderbreken waarmee ze bezig zijn vier keer vaker dan meisjes. Meisjes 

spenderen gemiddeld twee keer zoveel tijd als jongens aan elke taak.  

- Het verschil in agressie lijkt samen te gaan met het verschil in concurrentiegerichtheid: 

veel onderzoeken illustreren dat jongens en meisjes/mannen en vrouwen op een 

andere manier met concurrentie omgaan.  

- Wanneer een groep jongens en een groep meisjes met hetzelfde speelgoed moeten 

spelen, zien we ook verschillen opduiken: de meisjes delen en de jongens maken ruzie. 

De jongens zullen elkaar eerder bevelen geven, terwijl meisjes vragen/geven elkaar 

informatie.  
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- Als kinderen groter worden, worden er meer een meer verschillen zichtbaar. Zo komen 

er meer verschillen in vaardigheden. Een tienermeisje kan zich een kwartier lang 

concentreren, een jongen amper vijf minuten. Jongens zijn gemiddeld beter in het 

oplossen van driedimensionale problemen (ruimtelijk inzicht). Meisjes kunnen zich 

doorgaans verbaal vlotter uitdrukken. Vrouwen doen het meestal beter in 

taalvaardigheidstesten. Dat zie je in de volgende proef: jongens en meisjes moesten 

bij een lijstje woorden zoveel mogelijk synoniemen geven in drie minuten. Meisjes 

scoorden hierop vijf keer meer hoog, jongens scoorden vier keer meer slecht. Vanwaar 

komt dat verschil? Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit misschien komt door 

een verschillende manier waarop het brein is georganiseerd. 

- In een proefje met driedimensionale figuren om het ruimtelijk inzicht te testen, 

scoorden de jongens vijf keer meer bovenaan de schaal, negen keer meisjes scoorden 

slecht. Dat komt omdat jongens en meisjes verschillende gebieden gebruiken in de 

hersenen om dezelfde problemen om te lossen. Het vrouwelijk brein is namelijk meer 

gericht op het ontwikkelen van taal. Dat heeft ook een nadeel: het onderzoek 

suggereert dat er daardoor minder plaats is voor verwerking van driedimensionale 

problemen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat meisjes zowel visuele als 

verbale strategieën gebruiken bij het oplossen bij problemen, en die twee samen zijn 

niet zo efficiënt wanneer het om ruimtelijk inzicht gaat. Deze verschillen in de 

hersenen zijn het gevolg van hormoonverschillen in de baarmoeder. Maar jongens 

doen ook meer activiteiten met ruimtelijk inzicht, worden bijgevolg beloond, doen het 

bijgevolg meer en worden zo bijgevolg beter. Er is interactie tussen omgeving en 

biologie. 

- Meisjes doen het beter in alle vakken op school, behalve fysica. Meisjes leren vier keer 

meer talen en ze behalen twee keer zoveel goeie cijfers. Acht keer meer jongens 

worden van school gestuurd.  

- Jongens en meisjes leren op een andere manier. (Misschien mislukken jongens vaker 

omdat het onderwijs meer gericht is op de vrouwelijke manier van denken? 

Tegenwoordig wordt een gelijke behandeling beoogt van mannen en vrouwen, maar 

misschien zou een andere behandeling op school van jongens tot betere resultaten 

leiden? Bijvoorbeeld het zou voor de jongens beter zijn om en soort competitie-

element te steken in de lessen.) 

 

2. Hoe groot zijn deze verschillen? 

 

 Zie onderlijning hierboven. 

 

3. Welke methodieken worden gebruikt om geslachtsverschillen te onderzoeken? 

 

- Dierenproeven met hormonen (Ratten die tijdens hun vroegste ontwikkeling injecties 

krijgen met mannelijke hormonen, vertoonden duidelijk mannelijk gedrag. De 
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afwezigheid van mannelijke hormonen resulteert in vrouwelijk gedrag. Wat ook 

opvalt, is dat er duidelijke verschillen te zien zijn tussen mannetjes en vrouwtjes op 

hersenscans, namelijk bij een klein hersendeeltje dat een belangrijke rol speelt bij 

seksegebonden gedrag. Vrouwelijke ratten die mannenhormonen hadden gekregen, 

vertoonden een mannelijk brein, en mannelijke ratten bij wie de hormonenproductie 

stopgezet werd, vertoonden een vrouwelijk brein. Bij ratten zijn de hormonen dus voor 

een groot deel verantwoordelijk voor de verschillen in hersenstructuur en gedrag.) De 

vraag is dan, vind men deze structurele verschillen in de hersenen ook terug bij de 

mensen? Het antwoord blijkt ja te zijn. Ook beïnvloeden de hormonen enorm het 

gedrag van de mens, net als bij de rat. 

- Observatie (bijvoorbeeld het verschil in spel bij jongens en meisjes) 

- Interview 

- EEG 

- fMRI 

- Natuurlijk experiment (bv. CAH: Congenital adrenal hyperplasia: Dit is een aangeboren 

ziekte waarbij vrouwelijke foetussen in de baarmoeder een te grote hoeveelheid 

mannelijke hormonen hebben gekregen. Die meisjes zijn uiterst interessant om te 

bestuderen. Ze krijgen wel medicatie die zorgt voor de juiste vrouwelijke 

hormonenspiegel, maar ze blijven zich gedragen als jongens.) 

- Experimenteel onderzoek 

 

4. Welke verklaringsmodellen worden naar voor geschoven? 

 

- Biologisch verklaringsmodel: hormonen & structurele en functionele verschillen in 

hersenen (de elektrische activiteit in de hersenen verloopt anders bij mannen en 

vrouwen / Meisjes die in de baarmoeder meer blootgesteld werden aan mannelijke 

hormonen, hebben een brein dat georganiseerd is zoals dat van jongens. Hormonen 

hebben dus een sterke invloed op de ontwikkeling van het embryonale brein en zo ook 

op de vaardigheden). Ondanks de omgevingsinvloeden, zijn er toch verschillen te 

merken al vlak na de geboorte, die dus bijna niet te wijten kunnen zijn aan de 

omgeving. Zo lijken meisjesbaby’s meer geïnteresseerd in gezichten en jongensbaby’s 

lijken meer geïnteresseerd in voorwerpen. Binnen enkele dagen na de geboorte 

herkent een meisje als de stem van haar moeder, jongens doen er meestal tweemaal 

zo lang over. Pasgeboren meisjes zijn ook gevoeliger voor pijn. Deze verschillen zijn te 

vroeg aanwezig om het resultaat te zijn van sociale druk. Ze maken deel uit van de 

natuur van de baby.  

- Sociale omgeving: omgevingsfactoren vanuit de maatschappij en opvoeding. Vanaf de 

geboorte worden jongens en meisjes anders behandeld: andere kleren, worden anders 

vastgehouden, ouders praten anders tegen jongens en meisjes. Meisjes worden 

aangemoedigd om zacht en lief te zijn, jongens worden aangemoedigd om sterk en 

krachtig te zijn. (In de documentaire zien we een gezin waarbij de vader en de moeder 
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hun twee zonen en dochter volledig gelijk willen behandelen en ze proberen zoveel 

mogelijk maatschappijinvloeden buiten te houden, maar na verloop van tijd zien ze 

tevergeefs toch verschillen opduiken. Van zodra de kinderen oud genoeg waren om 

zelf hun speelgoed te kiezen, doken de normale patronen en geslachtsverschillen toch 

op. Je kunt natuurlijk nooit de invloeden van buiten volledig uitsluiten, er is altijd 

sociale druk.) 

- Interactie tussen de aangeboren geslachtsverschillen en omgevingsfactoren. Zoals 

hierboven vermeld staat, zijn pasgeboren meisjes gevoeliger voor pijn dan jongens. 

Bijgevolg worden meisjes ook door de omgeving zachtaardiger behandeld dan jongens, 

waardoor er dus een wisselwerking ontstaat tussen sociale en biologische invloeden. 

 

2. Begrippenkader 

 
Verschillen tussen: 

- Geslachtsverschillen (sex differences) = gemiddelde verschillen tussen vrouwen en 

mannen op bepaalde psychologische, individuele karakteristieken, onafgezien van 

mogelijke oorzaken  biologische basis (Om te spreken over geslachtsverschillen ga 

je een groep biologische vrouwen gaan vergelijken met een groep biologische mannen 

en nagaan op welke manier ze van elkaar verschillen op bepaalde karakteristieken) 

- Gender verschillen = verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe een 

vrouw of man zich hoort te gedragen  omgevingsinvloeden belangrijkst (aspecten 

van opvoeding, cultuur, verwachtingspatronen, …) 

 

 Het is mogelijk een biologische vrouw te zijn, maar een mannelijk gedragspatroon te 

hebben. Dus die gender verschillen gaan niet echt samen met de biologische 

verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ze gaan eerder samen met 

omgevingsinvloeden. 

 

Eagly (1987) wou deze twee termen heel duidelijk gescheiden houden en stelde voor om, 

wanneer we het dan echt hebben over de vraag op welke manier mannen en vrouwen van 

elkaar verschillen op bepaalde karakteristieken, consequent, standaard te spreken over 

‘sekseverschillen’ of ‘geslachtsverschillen’ in plaats van ‘gender verschillen’. Dat zullen we in 

dit college ook doen.  

 

De start van de academische (onderzoek) en ook de maatschappelijke (bestsellers, tv-

programma’s, politiek, etc.) belangstelling voor geslachtsverschillen in persoonlijkheid en 

intelligentie ving aan met de publicatie van het boek ‘The Psychology of Sex Differences’ van 

Maccoby en Jacklin (1974). Om dit boek te schrijven hebben ze echt honderden studies 

gelezen en gereviewed die handelen over geslachtsverschillen in persoonlijkheid en 

intelligentie om dan hun conclusie in dit boek neer te schrijven. Hun conclusie was dat mannen 
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en vrouwen meer gelijkend zijn dan verschillend. Ze vonden nauwelijks betekenisvolle 

verschillen. Straks gaan we daar dieper op in.  

 

A. Hoe worden geslachtsverschillen weergegeven? 

 

Op welke manier drukken we de grootte of de grootteorde van geslachtsverschillen uit? Dat 

gebeurt aan de hand van Cohens d. Cohens d is een effect size. Het wordt berekend op de 

volgende manier: Om de grootte van het verschil tussen mannen en vrouwen op een bepaalde 

karakteristiek te gaan onderzoeken, moet je de gemiddelde waarde van die karakteristiek bij 

mannen gaan verminderen met de gemiddelde waarde bij vrouwen, en vervolgens dat verschil 

delen door de standaarddeviatie van je populatie.  

 

Het is dus een gestandaardiseerde maat die weergeeft hoe groot het verschil tussen mannen 

en vrouwen is voor die bepaalde karakteristiek die je wil onderzoeken. Hieronder staan een 

aantal beslissingsregels die gelden binnen de literatuur om te gaan oordelen of het om een 

klein, moderaat of groot effect gaat. Een effect size van kleiner dan 0,20 is een 

verwaarloosbaar verschil tussen mannen en vrouwen. Een Cohens d waarde tussen de 0,20 

en 0,50 wijst op een klein effect. Een Cohens de waarde tussen 0,50 en 0,80 wijst op een 

middelmatig effect. En een waarde groter dan 0,80 wijst op een groot effect.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de grafiek zien we op de X-as de gooiafstand van mannen en vrouwen weergegeven. We 

zien ook een afzonderlijke distributie voor mannen en vrouwen. Er is hier een effect size van 

2. Die wordt berekend door bij de groep vrouwen de gemiddelde gooiafstand te berekenen, 

en die te verminderen met de gemiddelde gooiafstand van de mannen en dat verschil deelt 

men door de standaarddeviatie van de populatie mannen en vrouwen samen. Als we dat gaan 

vergelijken met de beslissingsregels, dan zien we dat echt een heel groot verschil is. Mannen 

en vrouwen verschillen heel sterk van elkaar met betrekking tot hoe ver ze een object kunnen 

gooien. Niet tegenstaande dat er een zeer groot verschil is, is er toch een grote overlap tussen 

de distributie van mannen en vrouwen. Het ingekleurde groene stuk zijn alle vrouwen die 

eigenlijk nog verder kunnen gooien dan de gemiddelde man. Op dezelfde manier zijn er nog 

een heleboel mannen die minder ver kunnen gooien dan de gemiddelde vrouw.  
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 Er is veel meer variatie te vinden binnen een geslacht dan tussen de geslachten. 

Vrouwen onderling variëren veel meer van elkaar en mannen onderling variëren veel 

meer van elkaar dan dat mannen en vrouwen van elkaar variëren. Dat is iets 

belangrijk dat je gedurende heel deze les in je achterhoofd moet houden! Hoe groot 

die effect size ook is, hoe groot dat verschil tussen mannen en vrouwen ook is voor 

een bepaalde karakteristiek, er is nog altijd een hele grote overlap tussen beiden 

distributies waardoor nog veel mannen lager scoren dan de gemiddelde vrouw en 

veel vrouwen hoger scoren dan de gemiddelde man.  

 

B. Minimalists en maximalists  

 
Om naar geslachtsverschillen te gaan kijken in persoonlijkheidskarakteristieken maar ook 

individuele verschilsvariabelen in het algemeen, bestaan er verschillende visies. Eigenlijk zijn 

daar twee extreme standpunten in te onderscheiden, namelijk de minimalisten en de 

maximalisten. 

 

De minimalisten zeggen dat die effect size van geslachtsverschillen doorgaans echt zeer klein 

zeer, vaak zelfs verwaarloosbaar. Bovendien, denk aan de vorige figuur, is de overlap tussen 

de distributies van mannen en vrouwen zo groot, dat het zelfs moeilijk is om te gaan spreken 

over dé man en dé vrouw.  

 

De maximalisten stellen dat die geslachtsverschillen wel niet altijd even groot zijn, maar dat 

je hoe dan ook die effect size niet mag trivialiseren, want eigenlijk zijn de effect sizes voor 

geslachtsverschillen in bv. persoonlijkheidstrekken vaak van dezelfde grootte als 

geslachtsverschillen die men vindt voor andere karakteristieken waaraan dan wel veel gewicht 

wordt toegekend, bv. geslachtsverschillen in intelligentie. Bovendien kunnen zelfs kleine 

geslachtsverschillen grote praktische gevolgen hebben voor het gedrag dat ze stellen in het 

dagdagelijkse leven. Bijvoorbeeld een klein verschil in de persoonlijkheidstrek 

hulpvaardigheid tussen mannen en vrouwen kan aanleiding geven tot hele grote verschillen 

tussen mannen en vrouwen in het aantal geredde mensenlevens in het dagdagelijkse leven. 

Dus dergelijke argumenten brengen de maximalisten naar voren om aan te tonen dat ook 

kleine en moderate effect sizes niet mogen getrivialiseerd worden.  

 

3. Gender stereotypen 

 

Onze overtuigingen over hoe mannen en vrouwen zijn, onafgezien van de accuraatheid van 

die overtuigingen en stereotypen, bevatten drie componenten (Hoyenga & Hoyenga, 1993): 

- Cognitieve component: Dit weerspiegeld de mate waarin we mensen gaan 

onderverdelen in verschillende sociale categorieën. Zo kunnen we mannen gaan 

indelen in de categorie ‘brave familieman’ of in de categorie ‘player’.  
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- Affectieve component: Dit bevat de mate van sympathie of antipathie die we gaan 

ontwikkelen voor de verschillende sociale categorieën. 

- Gedragsmatige component: Je gaat je gaan gedragen naar de affect. Je kan 

bijvoorbeeld bepaalde mannen gaan discrimineren omdat ze volgens jou tot een 

bepaalde sociale categorie behoren, bv. ‘de players’.  

 

De inhoud van gender stereotypen zijn relatief cultureel universeel, ze zijn gelijk over 

verschillende culturen heen.  

- Vrouwen: communual oriented: Vrouwen worden doorgaans gepercipieerd als 

individuen die sterk de voorkeur geven aan het gevoel van de verbondenheid met de 

groep 

- Mannen: instrumental: mannen worden eerder gezien als individuen die liever 

onafhankelijk zijn ten aanzien van de groep.  

 
Het is zo dat we niet alleen genderstereotypen hebben van de ‘typische man’ en ‘typische 

vrouw’, maar ook binnen het mannelijke en vrouwen genderstereotype hebben we 

verschillende subtypen: 

- Vrouwen: 3 subtypes 

- Mannen: 5 subtypes 

 Uitleg bij de afbeelding nalezen in handboek! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genderstereotypen die wij hebben, hebben ook een verregaande invloed op verschillende 

belangrijke levensdomeinen. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat de vraagprijs van 

een tweedehandsauto systematisch hoger wanneer de potentiële koper een vrouw is, dan 

wanneer de potentiële koper een man is. Dat komt louter van het stereotype beeld dat men 

heeft van vrouwen dat veel minder kennen van auto’s omdat ze minder technisch geschoold 

of onderbouwd zijn en dat ze dus ook makkelijker in het zak te zetten zijn. Dus dat is een reëel 

gevolg/impact van genderstereotypen/vooroordelen. Maar die vooroordelen zijn ook te 

merken op belangrijkere domeinen, bv. gerechtelijke beslissingen zijn gebiased door 

genderstereotypen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de schadevergoeding die een familie 
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ontvang hoger ligt wanneer het slachtoffer van moord een man is, dan wanneer het een vrouw 

is.  

 

 Genderstereotypen zijn niet enkel iets dat in ons hoofd zit, maar het heeft een reële 

impact op het dagdagelijkse leven. 

 

A. Vrouwelijkheid, mannelijkheid & sekserol oriëntatie 

 
Conceptualisatie: 

- Voor jaren ‘70: De seksuele oriëntatie ten aanzien van persoonlijkheid 

conceptualiseerde men aan de hand van een enkelvoudige dimensie die gaat van de 

pool vrouwelijkheid naar de pool mannelijkheid.  

- Vanaf jaren ‘70: Bem kwam tot het idee dat je eigenlijk typische mannelijke 

sekseroloriëntatie kan hebben voor bepaalde persoonlijkheidstrekken, maar dan voor 

andere persoonlijkheidstrekken net het tegenovergestelde. Hij zei dat we die 

sekseroloriëntatie voor persoonlijkheidstrekken niet moeten conceptualiseren aan de 

hand van één enkelvoudige dimensie, maar aan de hand van twee onafhankelijke 

dimensies, namelijk de dimensie ‘vrouwelijkheid’ en de dimensie ‘mannelijkheid’.  

 

Hoe dit nu meten? Bem’s Sex Role Inventory (1974): die vragenlijst pretendeert te meten in 

welke mate individuen confirmeren aan het cultureel en maatschappelijk 

verwachtingspatroon over wat iemand hoort te doen of hoe iemand zich dient te gedragen in 

functie van geslacht. Die vragenlijst laat dus toe om een score te berekenen voor de dimensie 

‘vrouwelijk’ en voor de dimensie ‘mannelijkheid’. En op basis van die twee scores voor die 

twee dimensies kunnen de individuen die die vragenlijst hebben ingevuld, onderverdeeld 

worden een van de drie volgende categorieën.  

- ‘masculinity’: Wanneer je hoog scoort op mannelijkheid, en laag op vrouwelijkheid, 

dan heb je een typisch mannelijke seksroloriëntatie ten aanzien van persoonlijkheid; 

wordt gemeten door adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen (dominant, 

agressief, etc.) 

- ‘femininity’: Wanneer je laag scoort op mannelijkheid, en hoog op vrouwelijkheid, dan 

heb je een typisch vrouwelijke seksroloriëntatie ten aanzien van persoonlijkheid; 

wordt gemeten door adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen (empathisch, 

zorgzaam, etc.) 

- Androgyn: Je bent een androgyn type wanneer je op beide dimensies hoog scoort; 

wordt gemeten aan de hand van adjectieven die dezelfde sociale wenselijkheid 

hebben voor mannen én vrouwen (stiptheid, planmatigheid, georganiseerd, etc.) 

 
Doorheen de jaren zijn er uiteraard enkele kritieken geuit die terecht zijn. Een grote kritiek is 

de volgende: Die twee onafhankelijke dimensies om de seksroloriëntatie te gaan 

conceptualiseren werden in vraag gesteld, want uit onderzoek bleek dat wanneer iemand een 



156 
 

hoge score heeft op de dimensie vrouwelijkheid, dat die per definitie al een lage score had op 

de definitie mannelijkheid en vice versa. Dus eigenlijk blijkt uit onderzoeken dat die initiële 

conceptualisatie toch wel de beste is. Men spreekt dus beter over een enkelvoudige dimensie 

(unidimensionaliteit) die gaat van de pool mannelijk naar de pool vrouwelijkheid en niet van 

twee onafhankelijke dimensies.  

 

Een tweede kritiek die geuit werd op dit model om seksroloriëntatie te gaan meten, of meer 

specifiek op die vragenlijst, was een kritiek over de externe validiteit. Uit onderzoek blijk 

namelijk dat die vragenlijst toch niet echt datgene mat wat die pretendeerde te meten, 

namelijk de mate waarin iemand confirmeert met het sociale verwachtingspatroon van hoe 

een man of een vrouw zich moet gedragen. Bem erkende die kritiek en heeft haar vragenlijst 

wat bijgesteld, maar uiteindelijk zei ze dat die vragenlijst eerder de mate meet waarin iemand 

sociale informatieverwerking baseert op genderstereotypen. Ideaal is natuurlijk dat je je 

helemaal niet laat lijden door seksgeoriënteerde informatie voor het verwerken van sociale 

informatie.  

 

Nieuwe conceptualisatie: ‘gender schemata’: hoe sociale informatie wordt verwerkt op 
grond van sexe-georiënteerde associaties (niet uitgelegd in de les) 

  
 
 
 
 

4. Geslachtsverschillen en persoonlijkheidstrekken (VFM & enkelvoudige trekken) 

 
Structuur of mean-level verschillen?  

- Tijdens de vorige lessen over persoonlijkheid werd verteld dat de structuur van 

persoonlijkheid gelijk is bij mannen en vrouwen. Wanneer we de grote variabiliteit die 

zichtbaar is bij vrouwen in termen van gedrag samenvatten, dan komen we terecht bij 

die vijf factoren: Big Five. Hetzelfde bij de mannen: ook de grote variabiliteit tussen 

mannen in termen van gedrag kan samengevat worden met die Big Five. Dus dat is een 

verhaal van generaliseerbare structuur, generaliseerbaar over de geslachten heen. 

- Maar natuurlijk kunnen mannen en vrouwen van elkaar verschillen in termen van de 

gemiddelde score die ze behalen op elk van die vijf persoonlijkheidstrekken. Dat 

verwijst nu naar die geslachtsverschillen, waar we het deze les over zullen hebben.  

 

A. Onderzoeksmethoden 

 
Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om die geslachtsverschillen in 

persoonlijkheidstrekken systematisch te gaan onderzoeken: 

- Narratieve methoden (Maccoby & Jacklin, 1974) – kwalitatief: Hierboven zagen we al 

dat het boek van Maccoby en Jacklin het startschot was van de belangstelling in 
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geslachtsverschillen. Om dit boek te schrijven, hebben ze honderden studies die op dat 

moment gepubliceerd waren over geslachtsverschillen in persoonlijkheid of 

intelligentie elk nagelezen en voor elke studie hebben ze gekeken welke 

persoonlijkheidstrekken of welk aspect van intelligentie in die studie onderzocht werd, 

ze keken ook of er dan een significant verschil werd gevonden tussen mannen en 

vrouwen voor die karakteristiek, en in welke richting. Dat werd allemaal bijgehouden 

voor elk van de gereviewede studies en dan op het einde van de rit ging men dan 

besluiten  tot generaliseerbare verschillen tussen mannen en vrouwen op grond van 

het aantal keren dat er significante versus niet significante verschillen gevonden 

werden tussen mannen vrouwen voor die karakteristiek, en natuurlijk ook op grond 

van de consistentie van de richting. Wat blijkt uit die kwalitatieve review, is dat ze in 

termen van persoonlijkheid maar voor één trek een generaliseerbaar verschil hebben 

gevonden tussen mannen en vrouwen, namelijk voor de trek agressiviteit, waarop 

mannen hoger lijken te scoren over al die studies heen dan vrouwen. Hoewel die 

kwalitatieve methode gangbaar was in die tijd, zijn er ondertussen al meer specifiekere 

kwantitatieve methodes ontwikkeld geweest om geslachtsverschillen systematisch te 

gaan onderzoeken:  

- Meta-analyse (Hall, 1984; Feingold, 1994) – kwantitatief: Een meta-analyse gaat alle 

gepubliceerde studies, maar zelfs ook niet gepubliceerde datasets, gaan verzamelen. 

Dus alle data van studies die handelen over geslachtsverschillen in persoonlijkheid 

worden verzameld in één grote meta-file en op die manier laat het hen toe om een 

meta-analytische schatting te maken van verschillen tussen mannen en vrouwen voor 

elk van die trekken waarover ze data hebben verzameld.  

De meest recente en comprehensieve methode is die van Feingold. In zijn meta-

analyse heeft hij alle studies opgenomen die des tijds gereviewed werden met die 

narratieve methode door Maccoby and Jacklin. Hij heeft hiervan een heranalyse 

gedaan, ditmaal gebruikmakende van kwantitatieve technieken. Hij heeft ook alle 

studies opgenomen die Hall in een vorige meta-analyse had opgenomen, en daarbij 

nog recentere studies want in de meta-analyse van Hall waren alleen studies tot en 

met 1984 opgenomen. Bij Feingold werden dus alle studies in verband met 

geslachtsverschillen tot en met 1994 opgenomen.  

Bovendien is het ook zo dat Feingold zich niet beperkte tot gepubliceerde studies, 

maar hij ging ook normatieve gegevens gaan halen uit handleidingen van 

persoonlijkheidsvragenlijsten (met inbegrip van de studie van effect size over 

vragenlijsten, edities van vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/culturen). Die meta-

analyse van Feingold is dus echt wel een comprehensieve meta-analyse.  

Hieronder staan de resultaten van die meta-analyse. Meer specifiek ging Feingold een 

betrouwbare meta-analytische schatting genereren voor verschillen tussen mannen 

en vrouwen voor negen persoonlijkheidskarakteristieken. Hij heeft die neen 

persoonlijkheidskarakteristieken gaan opdelen binnen het framework van het VFM. De 

resultaten worden uitgedrukt in effect sizes (positief: mannen scoren hoger dan 
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vrouwen; negatief: mannen scoren lager dan vrouwen). (Between-groups effect size 

gaan berekenen; Effect sizes groeperen per trek; Effect sizes kwantitatief groeperen 

en vergelijken per trek). We zien in de tabel dat er maar voor 2 van die 9 

persoonlijkheidstrekken een betekenisvol verschil werd gevonden (een moderaat 

verschil voor assertiviteit waar mannen hoger scoren dan vrouwen en een groot 

verschil voor tender-mindedness of medeleven waarvoor vrouwen hoger scoren dan 

mannen).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comprehensieve en cross-culturele meting – kwantitatief: De laatste jaren zijn er toch 

was cross-culturele studies verschenen die geslachtsverschillen in persoonlijkheid 

gaan onderzoeken. Het voordeel van al die cross-culturele studies is dat ze niet enkel 

over culturen heen gaan kijken, en gaan kijken in welke mate die geslachtsverschillen 

in persoonlijkheid wel of niet verschillen van cultuur tot cultuur, maar ze zijn ook meer 

comprehensief omdat ze meer persoonlijkheidstrekken tegelijkertijd bestuderen. Al 

die cross-culturele studies maken gebruiken van een NEO-inventory, waardoor het 

mogelijk is om niet alleen naar de vijf basisdimensies van persoonlijkheid te kijken, 

maar ook naar de meer fijnmazige persoonlijkheidsfacetten. Dus ook over die 

fijnmazige facetten wordt de vraag gesteld in welke mate mannen en vrouwen hierop 

verschillen.  
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In de bovenstaande tabel zien we de gegevens samengevat van twee cross-culturele 

studies. Ze geven een samenvatting van geslachtsverschillen in 

persoonlijkheidstrekken in de jong- en late volwassenheid. De effect sizes staan 

gegroepeerd per beoordelaar: links staan de zelfbeoordelingen, rechts staan de 

beoordelingen door informanten over de target (namelijk colleged ages: 18 tot 21 jaar; 

ofwel adults: > 40 jaar). Op grond hiervan wordt het heel gemakkelijk om te gaan kijken 

doorheen de volledige volwassenheid voor welke persoonlijkheidstrekken 

geslachtsverschillen substantieel zijn en voor welke niet.  

 

Wanneer we kijken op domeinniveau, dan blijkt dat over culturen heen vrouwen 

doorgaans hogere scores behalen op elk van die vijf basisfactoren dan mannen. Maar 

zoals we zien is het verschil slechts betekenisvol voor twee van de vijf 

persoonlijkheidstrekken, namelijk voor neuroticisme en voor altruïsme. Bij altruïsme 

spreken we van een klein geslachtsverschil (0,32) en bij neuroticisme van een 

gemiddeld geslachtsverschil (0,49). Dus dat is het algemeen patroon van 

geslachtsverschillen op die vijf basisfactoren over culturen heen binnen de 

volwassenheid. 
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Als we inzoomen op de facetten, dan blijkt dat voor alle facetten van neuroticisme en 

altruïsme vrouwen consistent hoger scoren dan mannen. Dus hier volg het patroon dat 

men ziet op facetniveau perfect het patroon dat men ziet op domeinniveau. Voor de 

andere facetten is het zo dat voor bepaalde facetten van een domein mannen hoger 

scoren dan vrouwen, maar dat voor de andere facetten van hetzelfde domein vrouwen 

hoger scoren. Bijvoorbeeld binnen extraversie blijkt dat vrouwen in de volwassenheid 

consistent hoger scoren op hartelijkheid en sociabiliteit en vrolijkheid, maar dat 

mannen hoger scoren op facetten dominantie/assertiviteit en avonturisme, wat ook 

facetten zijn van dat extraversie. Binnen consciëntieusheid blijken vrouwen hoger te 

scoren op betrouwbaarheid, maar niet op andere facetten. Binnen het domein 

openheid blijken vrouwen hoger te scoren op esthetiek, gevoelens, acties en fantasie, 

maar hebben we lagere scores dan mannen op het facet openheid voor ideeën.  

 

 Wat kunnen we uit deze cross-culturele studies bij volwassen concluderen in termen 

van geslachtsverschillen in persoonlijkheidstrekken?  

o Wanneer je de effectsizes in de tabel bekijkt, dan zie je dat ze voornamelijk 

van de grootteorde 0,25 zijn en sommigen tot 0,50. Dus eigenlijk zijn ze 

allemaal redelijk bescheiden.  

o Maar de geslachtsverschillen die men vindt voor bepaalde 

persoonlijkheidstrekken, zijn wel volledig in lijn met meta-analytische 

bevindingen van voorgaande meta-analyses zoals van Hall en van Feingold.  

o Ook is het zo dat men dezelfde geslachtsverschillen terugvindt bij de 

jongvolwassenheid (18-21) en latere volwassenheid (>40). Dus die 

geslachtsverschillen zijn generaliseerbaarheid over subgroepen binnen de 

volwassenheid.  

o Replicatie over zelf- en informant-beoordelingen 

o De geslachtsverschillen die we vinden zijn consistent met de stereotypen die 

we hebben over hoe mannen en vrouwen zijn in termen van persoonlijkheid. 

Maar doorgaans is het wel zo dat de geslachtsstereotypen een overdrijving 

zijn van de reële geslachtsverschillen in persoonlijkheid.  

o Maar uit een onderzoek bleek dat de grootte van geslachtseffecten verschilt 

naargelang cultuur! De geslachtsverschillen in persoonlijkheid zijn 

groter/meer uitgesproken in Europese en Amerikaanse, culturen (westerse, 

individualistische culturen) dan in Aziatische en Afrikaanse culturen 

(collectivistische, traditionele culturen). Dat druist in tegen onze 

verwachtingen want in de westerse culturen wordt er geprobeerd dat 

traditionele seksenpatroon te minimaliseren en wordt aan vrouwen zoveel 

mogelijk gelijke kansen geboden. Dus men zou verwachten dat in die 

westerse culturen het verschil tussen mannen en vrouwen net kleiner zou zijn 

dan in culturen waar een zeer doorgedreven seksepatroon is. Er bleek ook 

dat die geografische mapping van die geslachtsverschillen in persoonlijkheid 
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heel mooi gerepliceerd werden in geslachtsstereotypen. De 

geslachtstereotypen waar ook meer uitgesproken in westerse culturen en 

minder uitgesproken binnen Aziatische en Afrikaanse culturen.  

 

B. Cross-cultureel onderzoek naar geslachtsstereotypen (Williams & Best, 1990) 

 

We gaan even inzoomen op dat onderzoek naar geslachtsstereotypen (i.e. Welke 

persoonlijkheidskarakteristieken worden typisch aan mannen en vrouwen toegeschreven?). 

Ook dat onderzoek is uiteraard cross-cultureel gebeurd, namelijk over 30 culturen heen, en 

dat werd uitgevoerd door Williams en Best. Zij hebben in die 30 verschillende culturen een 

‘Adjective Check List’ voorgelegd aan een groep deelnemers (ACL, Gough & Heilbrun, 1983). 

Hierin stond er een reeks persoonlijkheidsadjectieven en de deelnemers moesten aanduiden 

wat in hun ogen typisch mannelijke en typisch vrouwelijke adjectieven waren. Omdat ze dat 

binnen elk van die dertig culturen hebben gedaan, konden ze dus berekenen per cultuur hoe 

zeer mannelijk elk van die adjectieven is per cultuur: 

- Een hoog procent: adjectief is typisch met mannen geassocieerd (100 % wijst op een 

trek die volledig met mannen wordt geassocieerd) 

- Een laag procent: adjectief is typisch met vrouwen geassocieerd (0 % wijst op een trek 

die helemaal niet met mannen wordt geassocieerd, dus dan wel met vrouwen) 

 

 Resultaat: Geslachtsstereotypen zijn relatief bescheiden in grootte, doch consistent 

over culturen heen.  

 

C. Cross-culturele studies vanaf 18 jaar (college-aged) – conclusies 

 

Men wou ook weten waarom die reële en stereotype geslachtsverschillen in persoonlijkheid 

groter waren in individualistische culturen dan in collectivistische/conservatieve culturen. 

Men is die geslachtsverschillen op cultuurniveau gaan correleren met een aantal 

cultuurmaten. Deze cultuurvariabelen of variabelen om een cultuur in kaart te brengen, zijn 

de Hofstede dimensies: 

- Machtsafstand 

- Individualisme vs. collectivisme 

- Masculiniteit vs. feminiteit 

- Onzekerheidsvermijding 

- Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie 

 

Uit die twee cross-culturele onderzoeken bij volwassenen bleek dat geslachtsverschillen in 

persoonlijkheidstrekken positief geassocieerd (r = 0.71, p < 0.01) met de Hofstede dimensie 

‘individualisme’. Westerse culturen met individualistische waarden en met inwoners die meer 

assertief en progressief zijn vertonen grotere geslachtsverschillen in persoonlijkheid, in 

vergelijking met niet-Westerse, collectivistische culturen. Met de andere Hofstede dimensies 
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werd er geen significante samenhang gevonden (Masculinity, Power Distance, en Uncertainty 

Avoidance).  

 

Verder bleek ook nog dat die geslachtsverschillen in persoonlijkheid meer uitgesproken waren 

in welvarende, gezonde culturen, waar vrouwen gelijkaardige opleidingsopportuniteiten 

hebben als mannen.  

 Associatie tussen geslachtsverschillen en nationale statistieken: 

o Positief: Bruto Nationaal Product, levensverwachtingen van vrouwen 

o Negatief: Vruchtbaarheid, geletterdheid van vrouwen 

 

Dus door die correlaties te gaan bekijken, heeft men al iets meer inzicht gekregen in de 

geografische mapping van geslachtsverschillen.  

 

D. Cross-culturele geslachtsverschillen in VFM voor 18 jaar 

 
Tot hier ging het over cross-culturele geslachtsverschillen in de volwassenheid (vanaf 18 jaar). 

Nu kunnen we ons de vraag stellen in welke mate de bevindingen ook opgaan voor de leeftijd 

onder 18 jaar.  

 

Daarvoor is de volgende studie handig: De Bolle et al. (in press). The emergence of sex 

differences in personality traits in early adolescence: A cross-sectional, cross-cultural study. 

JPSP. Binnen deze studie werd er in 23 verschillende culturen informantbeoordelingen 

verzameld over adolescenten tussen 12 en 17 jaar. Deze studie is handig omdat we kunnen 

nagaan of die geslachtsverschillen die we kunnen zien in de volwassenheid voor 

persoonlijkheidstrekken zich op een gegeven moment in de adolescentie beginnen te 

ontwikkelen, of er altijd al geweest zijn.  

 

Resultaten: Wanneer ontstaan geslachtsverschillen? 

- O en C: reeds zichtbaar op 12 jaar (we kunnen geen uitspraak doen of het reeds eerder 

al ontwikkeld is, omdat de studie maar aanvangt op de leeftijd van 12 jaar, we weten 

gewoon dat die geslachtsverschillen er op 12 jaar in ieder geval al zijn) 

- N: rond 14 jaar (typisch hogere scores voor meisjes dan voor jongens, voor 14 jaar was 

er nog niet echt een significant verschil tussen jongens en meisjes) 

- A: rond 17 jaar 

- Complexer patroon voor E en A, maar ontwikkeld tegen 17 jaar 

 

 Conclusies: 

o Met toenemende leeftijd: Geslachtseffecten PE in adolescentie convergeren 

(richting en magnitude) met geslachtsverschillen PE in volwassenheid 
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o Geslachtsverschillen voor PE trekken die typisch vrouwelijk zijn (vb: N 

facetten) ontwikkelen zich sneller dan geslachtsverschillen voor PE trekken 

die typisch mannelijk zijn (vb: O5: Openheid voor Ideeën, E5: Avonturisme) 

o Dit patroon is gelijkend in de verschillende culturen 

 

E. Geslachtsverschillen in altruïstisch gedrag 

 
Tot hier ging het over de geslachtsverschillen in persoonlijkheid die uitging van het framework 

van het vijffactorenmodel. We zullen nu ook nog enkele aparte persoonlijkheidstrekken 

bespreken, te beginnen met altruïstisch gedrag.  

 

Uit experimentele studies blijkt dat vrouwen meer altruïstisch gedrag stellen dan mannen, 

MAAR observationele studies blijken dat niet altijd te bevestigen en tonen aan dat het net 

mannen zijn die meer altruïstisch gedrag stellen.  

 

Bijvoorbeeld: zo is er een ‘pech simulatie’-studie gebeurd: dat houdt in dat iemand aan de 

kant van de weg staat met een lekke band en dan wordt er geobserveerd hoeveel mannen en 

hoeveel vrouwen effectief stoppen om die persoon te helpen om die lekke band te vervangen. 

Er bleek dat mannen veel meer stopten om te helpen. MAAR dit hoeft niet noodzakelijk 

contradictorisch te zijn met die experimentele studies, want misschien zijn vrouwen gewoon 

minder geneigd om te stoppen in dergelijke situaties omdat ze denken dat het om een valstrik 

kan gaan en ze voelen ze niet veilig. Of schatten gewoon hun vaardigheden niet hoog genoeg 

in om te kunnen helpen met een band te vervangen. Ze stoppen misschien dus gewoon niet 

omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze die persoon toch niet kunne helpen. Er zijn dus heel wat 

andere alternatieve verklaringen mogelijk die kunnen verklaren waarom meer mannen dan 

vrouwen stoppen in zo’n situatie, onafhankelijk van hun scores op altruïsme. 

 

Een meer neutrale observatiestudie is een ‘kassa experiment’: Dit is de situatie waarin een 

persoon aan de kassa staat en zijn aankopen op de elektronische band aan het leggen is, maar 

per ongeluk valt er een bokaal spaghettisaus van de band stuk op de grond. In dergelijke 

situatie, die meer genderneutraal is, blijken opnieuw veel meer mannen hulp te bieden om 

die smurrie op te kuisen dan vrouwen. MAAR opnieuw hoeft dat niet perse de resultaten uit 

de experimentele studies tegen te spreken want het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat 

mannen meer geneigd zijn altruïstisch gedrag te stellen ten aanzien van vreemden en dat 

vrouwen meer geneigd zijn altruïstisch gedrag te stellen ten aanzien van bekenden.  

 

Deze nuance wordt ondersteund door empirie want het is zo dat er meer vrouwen zijn die aan 

vrijwilligerswerk doen dan mannen.  

 

 Er is in dit onderzoek dus echt noodzaak om verschillende designs en methoden te 

gebruiken om een goed inzicht te krijgen in geslachtsverschillen. Het is belangrijk dat 
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we niet zozeer focussen op hoeveel mannen en vrouwen van elkaar verschillen in 

een bepaalde persoonlijkheidstrek, maar we moeten ons eerder de vraag stellen 

onder welke condities mannen en vrouwen ander gedrag gaan stellen.  Dat leert ons 

veel meer over geslachtsverschillen.  

 

F. Geslachtsverschillen in empathie en sociale perceptie 

 
Empathie en sociale perceptie zijn de basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstisch 

gedrag. 

 

Er blijkt uit onderzoek van Lennon & Eisenberg (1987) dat vrouwen bij zelfbeoordeling hun 

empathisch vermogen als beter ontwikkeld vermogen dan van mannen. Het is ook 

experimenteel bevestigd dat vrouwen hoger scoren op empathie dan mannen.  

 

Bovendien blijkt ook uit onderzoek van McCornack & Parks (1990) dat vrouwen veel beter zijn 

in het accuraat detecteren van misleidingen bij een mannelijke partner dan vice versa. Dus dat 

wil zeggen dat vrouwen meer accuraat kunnen detecteren dat hun mannelijke partner leugens 

verteld, dan dat een man bij zijn vrouwelijke partner kan detecteren.  

 

G. Geslachtsverschillen in emotionele expressie 

 
Hierover werd ook een cross-culturele studie gedaan door Brebner (2003) in 41 landen. Hij 

heeft in al die landen bij mannen en vrouwen gevraagd hoe vaak (dus de frequentie) ze 

positieve en negatieve gevoelens ervaren, en ook de intensiteit van die gevoelens.  

 

Resultaten: 

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

- ES is doorgaans klein (zie tabel, zelfs de twee grootste effect sizes van positieve en 

negatieve gevoelens zijn nog redelijk klein) 
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H. Geslachtsverschillen in agressie  

 
Doorheen heel de literatuur komt consistent naar voren dat mannen hoger scoren op 

agressief gedrag of de trek ‘agressie’ dan vrouwen.  

- Hyde (1984): mannen hoger met betrekking tot agressief gedrag (1/2 

standaarddeviatie: het is dus maar een moderaat verschil tussen mannen en vrouwen) 

- Eagly & Steffen (1986): Zij zeiden dat het inderdaad consistent terug te vinden dat 

mannen hoger score op agressie, MAAR dat het er wel van af hangt op welk type 

agressie dat je focust: 

o mannen scoren inderdaad hoger op fysieke maten van agressie 

o Maar er is een minder groot verschil voor psychologische of sociale vormen van 

agressie tussen mannen en vrouwen 

- Figuur 17.2: arrestaties voor geweldpleging: niet tegenstaande dat er eigenlijk maar 

een moderaat verschil is, blijkt dit wel verregaande gevolg te hebben voor het gedrag 

in het dagdagelijkse leven. In de grafiek zien de frequentie van geweldplegingen 

(moord, overval, etc.) naargelang de leeftijd. Op nagenoeg elke leeftijd overtreffen de 

mannen de vrouwen ruimschoots.  

 

 Zelfs een moderaat verschil in een persoonlijkheidstrek tussen mannen en vrouwen 

kan toch resulteren in grote verschillen tussen mannen en vrouwen in termen van 

het gedrag in het dagdagelijkse leven. (Hier vinden dus wel steun voor de 

maximalisten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Geslachtsverschillen in zelfwaarde 

 

Vrouwen scoren doorgaans minder met betrekking tot globale zelfwaarde dan mannen. Hier 

blijkt een soort ontwikkelingsverloop in te detecteren te zijn. Op jongen leeftijd verschillen 

jongens en meisjes nagenoeg niet in zelfwaarde, maar naarmate ze ouder worden, meer 

bepaald in de late adolescentie, ontstaat daar piek waar meisjes duidelijk minder hoog scoren 
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dan jongens. Daarna zakt het verschil weer af. Het is pas na 60 jaar dat vrouwen hoger scoren 

op zelfwaarde dan mannen. (Maar die piek in de late adolescentie is maar 0,33 dus dat verschil 

is nog zo groot niet) 

 

Globale zelf-waarde (~ mentale gezondheid): d = .21 (V<M) 

- 7 – 10 jaar: d = .16 

- 11 – 14 jaar: d = .23 

- 15 – 18 jaar: d = .33 

- 19 – 22 jaar: d = .18 

- 23 – 59 jaar: d = .10 

- 60+ jaar: d = -.03 

 

J. Geslachtsverschillen in interesses 

 

Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot interesses → zie het 

RIASEC; met betrekking tot de dimensie ‘People vs. things’ zijn er hele grote 

geslachtsverschillen (d = 1,35). Meer specifiek blijken vrouwen meer interesse te hebben in 

beroepen en studiekeuzes die handelen rond die ‘people’-pool (bv. verpleegster, 

kinderverzorgster, psycholoog) en mannen hebben meer interesse in de pool ‘things’ (bv. in 

genieur).   

 

K. Geslachtsverschillen in depressie 

 
(Zie “A closer look” sectie (Larsen et al, Hfst 17, p. 447 e.v.)) 
 
Ook hier blijkt een ontwikkelingsverloop aanwezig te zijn: 

- Kindertijd: geen geslachtsverschil 
- Vanaf adolescentie: vrouwen 1.5 tot 3 keer meer kans op depressie 
- Volwassenheid: 

o 25 % van de vrouwen minimaal 1 episode 
o 10 % van de mannen 

 
Ook verschillen in de symptomatologie van mannen en vrouwen 
 
Oorzaken: 

- Verschillen in ruminatie (= Rumineren is het herhaaldelijk langdurig denken over (of 

herkauwen van) je gevoelens en problemen. In vaktermen wordt een onderscheid 

gemaakt met piekeren, dat meer op de toekomst gericht is. Vrouwen blijken meer te 

rumineren dan mannen.) 

- Ontevredenheid met fysiek voorkomen en schoonheid (cfr. Plastische chirurgie) 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Piekeren
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L. Geslachtsverschillen in conformiteit 

 
Asch-perceptie experiment: Dit experiment houdt in dat de deelnemers simpele vragen 

moeten beantwoorden (bv. ‘welke lijnen zijn even lang?). Ze moeten dat doen in groep en 

overleggen met de andere leden om tot het juiste antwoord te komen. Wat de proefpersoon 

wel niet weet, is alle andere personen van de groep handlangers zijn van de onderzoeker, die 

volgens een script een rol spelen. Zij geven dan antwoorden die in de ogen van werkelijke 

proefpersoon fout zijn, en er wordt dan gekeken in welke mate die proefpersoon gaat 

confirmeren met de andere leden van de groep. 

 
 Algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen. 

 
Daarna werden de proefpersonen ondervraagd over waarom ze confirmeerden. Ze gaven 

hiervoor verschillende redenen. Zo werden er sommigen na enkele antwoorden er echt van 

overtuigd dat zij iets verkeerd deden en dat de andere wel gelijk hebben. Anderen gaan 

gewoon gaan confirmeren om het ongemak te voorkomen om als enige het oneens te zijn, 

ook al zijn ze ervan overtuigd dat zij het juiste antwoord kennen en dat de groep verkeerd is. 

 
Eagli & Carli (1981): Maar het effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw is. Dus 

wanneer de proefleider een man is, confirmeren de vrouwen meer. Wanneer de proefleider 

een vrouw is, is er geen geslachtsverschil. Mannen en vrouwen confirmeren dan even vaak.  

 

 Effect en belang van de sociale context! 

 

5. Geslachtsverschillen in intelligentie 

 

A. Geslachtsverschillen voor ‘G’ 

 
Zoals we eerder al zagen, is die G-factor een uitdrukking van de algemene intelligentie, en dit 

bevat een deel crystallized intelligence (aangeleerde vaardigheden en kennis; is bijgevolg zeer 

cultuurgevoelig) en een deel fluid intelligence (redeneervermogen; is dus minder 

cultuurgevoelig).  

 
Onderzoek van Court (1983) heeft uitgewezen dat er doorgaans slechts beperkte 

geslachtsverschillen zijn (1 a 2 punten; soms in voordeel van mannen of vrouwen) of geen 

verschillen voor de Raven’s Progressive Matrices (dit is een intelligentietest om die fluid 

intelligence te meten, die vorm van intelligentie die vrij is van culturele bias).  

 

Anderson (2004): geen geslachtsverschillen voor de WAIS of Raven’s Progressive Matrices. 

 

 Deze conclusies zijn vooral gebaseerd op kwalitatieve onderzoeksmethodes, op 

narratieve methodes.  
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Lynn & Irwing (2004) en Irwing & Lynn (2005): de voorgaande studies zijn meer narratief en 

geen MAs (?); Ze wouden de geslachtsverschillen voor algemene intelligentie kwantitatief 

schatten. Ze deden studies over de RPM in 30 landen (totale N > 80.000). Ze kwamen tot iets 

wat andere resultaten dan de voorgaande waarin je ook een ontwikkelingsverloop terugvindt: 

- Tot 15 jaar: geen geslachtsverschil in intelligentie 

- 15 – 19 jaar: mannen scoren 2 IQ-punten hoger dan vrouwen 

- Volwassenen: mannen scoren 5 IQ punten hogeren dan vrouwen 

 

Laten we nu eens kijken van welke grootteorde die verschillen zijn in termen van effect size:  

De eerste twee bevindingen hebben een verwaarloosbare effect size, de laatste twee 

bevindingen hebben een kleien effect size. 

 

Er zijn ook allerlei meta-analyses gevoerd geweest over geslachtsverschillen in meer 
specifiekere aspecten van intelligentie (onderstaande tabellen). Over meta-analyses heen 
bleek eigenlijk consistent naar voren te komen dat mannen hoger scoren in termen van 
spatiale intelligentie dan vrouwen. Dat gaat hier over een moderaat effect. Anderzijds blijken 
vrouwen het beter te doen in termen van verbale intelligentie.  
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6. Verklaringsmodellen  

 
Hoe ontstaan die geslachtsverschillen voor persoonlijk en intelligentie? Wat ligt aan de basis 

daarvan? Er zijn heel wat verschillende modellen de revue gepasseerd.  

 

A. Verklaringsmodellen mean level verschillen in PH 

 

1. Sociaal-culturele modellen: 

- Socialisatietheorie (stelt dat men jongens en meisjes anders opvoed. Voor meisjes 

koopt men bv. poppen, voor jongens koopt men autootjes. Het wordt bv. ook minder 

getolereerd dat een jongen weent. Langzamerhand leren jongens en meisjes wat 

gepast is voor hun geslacht en wat niet.), social learning theorie (Bandura) (jongens en 

meisjes leren wat gepast is alleen aan de hand van observatie), sociale rollen theorie 

(Doorheen de geschiedenis is het zo dat de man typisch de broodwinnersrol heeft 

ingenomen en de vrouw heeft eerder een familierol ingenomen. Kinderen leren dan 

het gedrag dat consistent is met deze rollen waardoor er geslachtsverschillen 

ontstaan.)  Deze sociale rollen theorie is toetsbaar geworden door gewijzigd 

rollenpatroon tussen man en vrouw de laatste decennia. De rollen worden steeds 

meer gelijk gesteld. Als die sociale rollen theorie een valide theorie is om de 

geslachtsverschillen te aan verklaren in persoonlijkheid, dan is de hypothese dat 

wanneer de sociale rollen meer een meer  verdwijnen, dat geslachtsverschillen ook 

meer een meer zouden moeten verdwijnen. MAAR cross-cultureel onderzoek leert ons 

dat net het tegenovergestelde gebeurt. Geslachtsverschillen in persoonlijkheid zijn net 

meer uitgesproken in westerse culturen waar die sociale rollen elkaar zijn toe 

geëvolueerd! En in de meer traditionele, collectivistische culturen waar die sociale 

rollen nog aanwezig zijn, zijn er minder geslachtsverschillen in persoonlijkheid.  Dus 

de sociale rollen theorie is zeker geen goede theorie! 
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- Effect van de referentiegroep: Volgens deze theorie vergelijken vrouwen binnen 

traditionele, collectivistische culturen zichzelf met andere vrouwen wanneer ze 

zichzelf moeten beoordelen in termen van persoonlijkheid, en vergelijken mannen zich 

binnen deze traditionele culturen met andere mannen. Maar de vrouwen in meer 

individualistische, westerse culturen vergelijken zichzelf bij zelfbeoordeling met 

mannen én vrouwen, en de mannen vergelijken zich ook met mannen en vrouwen. 

Hierdoor is er natuurlijk meer geslachtsverschil binnen de individualistische culturen. 

Het geslachtsverschil in de traditionele culturen is kleiner omdat men daar een andere 

referentiegroep gebruikt, namelijk een unisekse referentiegroep. Ook deze theorie 

bleek echter niet op te gaan. Dat kunnen we afleiden uit onderzoek naar 

geslachtsstereotypen.  In dergelijk onderzoek vraagt aan mannen en vrouwen wat nu 

echt typisch is aan mannen en aan vrouwen in termen van persoonlijkheid. Men geeft 

dus heel duidelijk de referentiegroep aan, zodat iedereen dezelfde referentiegroep 

gebruikt, namelijk ofwel mannen, ofwel vrouwen. En toch blijken de individualistische 

culturen meer geslachtsstereotypen te hebben dan de collectivistische, traditionele 

culturen. Dat gelijkaardig patroon tussen reële geslachtsverschillen en stereotype 

geslachtsverschillen wijst erop dat een verschil in referentiegroep hier niet de 

verklaring kan zijn waarom geslachtsverschillen meer uitgesproken zijn in westerse 

culturen.  

- Attributie theorie: Deze theorie lijkt wel geschikt om te verklaren waarom 

geslachtsverschillen in persoonlijkheid meer uitgesproken zijn in westerse culturen. 

Deze theorie stelt dat wanneer een vrouw zich vriendelijk gedraagt, dan gaat in een 

individualistische cultuur de eigenschap vriendelijk toegeschreven worden aan haar 

persoonlijkheid, want die vrouw heeft de vrijheid om zich te gedragen hoe ze wil. Dus 

als ze zich vriendelijk gedraagt, dan is dat een uiting van haar persoonlijkheid. In 

collectivistische culturen gaan men die vriendelijkheid niet aan haar persoonlijkheid 

toeschrijven, maar meer aan het confirmeren met wat van haar verwacht wordt. In 

deze culturen is het namelijk zeer duidelijk hoe een vrouw zich al dan niet hoort te 

gedragen, en het feit dat ze zich vriendelijk gedraagt, toont gewoon aan dat ze die 

normen gehoorzaamd en dat is dus geen uiting van haar persoonlijkheid. Die 

attributietheorie geeft toch wel enige verklaring voor die geografische mapping van 

geslachtsverschillen in persoonlijheid. 

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

stereotypen gaan gedragen 

- Artifact model: respons karakteristiek over wat mannen/vrouwen als groep belangrijk 

vinden (schaal >< construct): deze theorie stelt dat de geslachtsverschillen voor 

persoonlijkheid niet echt betekenisvol zijn en dat mannen en vrouwen de 

persoonlijkheidsitems van een persoonlijkheidsvragenlijst anders interpreteren, 

waardoor een er geslachtsverschillen ontstaan. (is geen goede theorie)  

- Het probleem met deze sociaal-culturele modellen is dat ze geen uitspraak doen over 

de oorsprong van deze rolmodellen. Ze zeggen wel dat kinderen opgevoed worden om 
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te voldoen aan die sociale rolmodellen, maar ze zeggen niet waar die sociale 

rolmodellen in eerste instantie vandaan komen. Daarnaast is er ook nog het vraagstuk 

van causaliteit: wat veroorzaakt wat? Gaan ouders hun kinderen gaan socialiseren in 

een bepaalde richting in functie van het geslacht van dat kind of dat de interesse van 

dat kind het gedrag van de ouders gaat uitlokken?  

 

2. Biologische modellen: aangeboren geslachtsverschillen (temperament) 

- Hormonen: vb. testosteron is positief gecorreleerd met agressie/dominantie/ 

loopbaankeuze, sexuele drift:  

o Maar dit is een bidirectionele relatie: bv. een onderzoek bij apen toont aan dat 

wanneer apen veranderen van status, hun testosterongehalte in hun bloed 

wijzigt.  

o Oorsprong geslachtsverschillen in hormonen? 

- Chromosomaal: verschillen zijn nu eenmaal te wijten aan de verschillen in 

chromosomen. Vrouwen 2X chromosomen  affectieve stoornissen (angst, depressie) 

zijn te relateren aan een mutant gen op het X-chromosoom  

 

3. Evolutionaire psychologie theorie: mannen en vrouwen zijn individuen binnen 

eenzelfde soort, dus die zijn doorheen de evolutie op grotendeels dezelfde wijze 

geëvolueerd. Maar op een bepaald moment zijn mannen en vrouwen als groep toch 

blootgesteld geweest aan verschillende uitdagingen en daardoor zijn ze zich anders 

gaan ontwikkelen in termen van persoonlijkheid. Bv. een vrouw, om haar nageslacht 

te garanderen, moet zorgzaam zijn om voor haar kinderen te kunnen zorgen. Zo zijn 

vrouwen meer empathisch en zorgzaam gaan worden. Mannen anderzijds, om hun 

nageslacht te garanderen, moesten ervoor zorgen dat ze hun vrouw en kinderen eten 

konden bieden en dus goed konden jagen en hen kon beschermen, waardoor mannen 

meer dominanter en agressiever zijn geworden. Dus door die verschillende 

uitdagingen zijn langzamerhand toch verschillen beginnen ontstaan tussen mannen en 

vrouwen.   

 

4. Combinatie van voorgaande: Al die verschillende theorieën verklaren allemaal wel 

iets, maar het is beter om ze te gaan combineren om dat complex geheel van 

geslachtsverschillen in persoonlijkheid te kunnen verklaren.  

 

B. Verklaringsmodellen mean level verschillen in intelligentie 

 

1. Biologische verklaringsmodellen voor ‘G’: 

- Het verschil in intelligentie is gewoon terug te brengen op een verschil in 

hersengrootte. Onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat hersengrootte positief 

correleert met intelligentie en mannen hebben doorgaans een grotere hersenmassa 

dan vrouwen. Dat verklaart waarom mannen in de volwassenheid gemiddeld vijf IQ-
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punten hoger scoren dan vrouwen. Deze theorie verklaart wel waarom er een verschil 

is in intelligentie tussen mannen en vrouwen in de volwassenheid, MAAR niet 

daarvoor. Het is dus een statische theorie en die kan voor een dergelijk 

ontwikkelingsverloop in geslachtsverschillen in intelligentie geen verklaring bieden. 

Lynn heeft hiervoor een poging ondernomen. Hij stelde dat jongens en meisjes hun 

hersenen aan een verschillend tempo ontwikkelen. In de adolescentie hebben meisjes 

een voorsprong van ongeveer twee jaar. Maar aan het einde van de adolescentie 

hebben jongens een inhaalmanoeuvre gedaan en hebben ze de meisjes voorbij 

gestoken. Dit is effectief aangetoond. Maar dit gaat Lynn gaan aanwenden als 

verklaring waarom er geen geslachtsverschil voor algemenen intelligentie gevonden 

wordt voor de volwassenheid, maar wel in de volwassenheid. Er is echter weinig 

evidentie voor dergelijke theorie te vinden om het geslachtsverschil in algemene 

intelligentie te gaan verklaren.  

 

(Hersengrootte (MacDaniel, 2005; correlatie .33) en snelheid van hersenontwikkeling 

(Lynn, 1994) correleren positief) 

 
2. Biologische verklaringsmodellen voor spatial intelligence 

- Evolutietheorie: een betere spatiale intelligentie gaf mannen een grotere kans op 

voortplanting. Vrouwen hadden dit minder nodig. 

o Bevoorrading, op zoek gaan naar eten 

o Reikwijdte van leef-/paringsgebied, grotere afstanden 

o Oorlog voeren – in hinderlaag lokken van andere mannen 

- Werking/functioneren van de hersen: Lateralisatie: RHH: staat in voor mentale rotatie 

en ruimteperceptie – LHH: staat in voor taal 

o Rilea et al. (2004): mental rotation task; mannen gebruiken voor de taak alleen 

de RHH; vrouwen zullen beide hersenhelften gebruiken voor het oplossen van 

zo’n spatiale intelligentietaak en dat blijkt een minder efficiënte strategie te 

zijn (voor het oplossen van taalopdrachten lijkt het gebruiken van de twee 

hersenhelften dan weer wel efficiënter te zijn dan enkel het gebruiken van je 

linkerhersenhelft, waardoor vrouwen wel beter scoren op taal). 

o Haier (2005): MRI bij personen die WAIS aflegden (grijze materie: 

informatieverwerking; witte materie: transmissie): Zowel bij mannen als 

vrouwen is er een positieve correlatie tussen de massa grijze materie in de 

hersenen enerzijds en de IQ-score anderzijds. Maar dat is gerelateerd aan 

andere gebieden in de hersenen voor mannen dan voor vrouwen. Bij vrouwen 

is die associaties vooral te merken in de gebieden 10, 44 en 45 en bij mannen 

is dat in de gebieden 8,9, 39, 40. Bovendien is het ook zo dat die associatie met 

intelligentie bij vrouwen vooral samenhangt met de witte materie in de 

hersenen en minder met de grijze materie. Bij mannen is het net omgekeerd. 
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Daar is vooral de hoeveelheid van grijze materie positief gecorreleerd met 

intelligentie.  

 

 

- Testosteron en estradiol (een oestrogeen): Choi & Silverman (1996): mannen en 

vrouwen hebben verschillende oriëntatiestrategieën (ook hier zijn verschillen in 

hormonen gekoppeld aan verschillen in spatiale intelligentie) 

 

3. Omgevingsinvloeden 

 

Verklaringsmodellen van geslachtsverschillen in spatiale intelligentie vanuit de 

omgevingsinvloeden kunnen in drie stromingen opgesplitst worden: 
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o Stereotypes buiten onderwijs: (~socialisatietheorieën) Ouders laten jongens 

meer (ruimtelijk) exploreren, een dochter gaan ze meer geneigd zijn van te 

beschermen en dicht bij zich te houden, keuze van speelgoed door kinderen: 

 Jongens: kiezen en spelen met blokken, auto’s, computer games, 

puzzels  ruimtelijke vaardigheden 

 meisjes met poppen, winkeltje, …  verbale, sociale vaardigheden 

 Reële geslachtsverschillen vind je ook terug in self-estimated 

intelligentie door ouders (Furnham): kunnen deze verwachtingen gaan 

bekrachtigen bij hun kinderen (Ouders gaan de spatiale intelligentie van 

hun zonen hoger inschatten dan die van hun dochters en ze gaan de 

verbale intelligentie van hun dochters hoger inschatten dan die van hun 

zonen. Vanuit dit verwachtingspatroon zou het kunnen dat ze hun 

kinderen gaan bekrachtigen in een bepaalde richting waardoor die kloof 

verbaal – spatiaal groter wordt) 

 

o Stereotypes binnen onderwijs: 

 Studiekeuze (jongens kiezen technische, wetenschappelijke richtingen 

en meisjes kiezen voor sociale richtingen) 

 Self-fulfilling prophecy in de klas (Plucker, 1996): De testscores die 

mensen gaan behalen in de klas worden eerder beïnvloed door wat die 

persoon denkt te kunnen dan door het reële kunnen.   

 Stereotype threat (Steele, 1997): personen hebben het gevoel dat 

anderen hen bekijken vanuit een negatief stereotype dat die anderen 

ook willen bevestigd zien. Bv. vrouwen kunnen zich bekeken voelen 

door de anderen en wetende dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen 

slechter zijn in spatiale intelligentie, kunnen die vrouwen dan denken 

‘dat zal ook bij mij wel zo zijn’ waardoor ze ook slechter gaan presteren 

op die zaken.  Bij mannen is dat net het tegenovergestelde effect: 

‘mannen kunnen dat goed, dus ik zal het ook wel goed kunnen’, 

waardoor ze ook beter presteren. Deze stereotype threat is dus sterk 

verwant met de self-fulfilling prophecy.  

 

o IE technologie – SES: 

 Een derde categorie van omgevingsinvloeden die kunnen bijdragen tot 

geslachtsverschillen in intelligentie, is de interactie die er bestaat 

tussen technologie en SES. Jongens zijn veel meer geïnteresseerd in 

computergames en technisch speelgoed en spellen. Maar ouders met 

een lagere SES hebben niet het geld om dergelijke dure computers en 

spelconsoles te gaan kopen en hebben die jongens van lage SES dat dus 

niet ter beschikking. In hogere SES klassen waarin jongens wel met 

dergelijke games kunnen oefenen en veel kunnen spelen met technisch 
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speelgoed, doen die jongens het beduidend beter in termen van 

spatiale intelligentie dan meisjes. Maar dit geslachtsverschil is niet 

terug te vinden bij lagere SES-groepen. Dus dit is eerder een 

verklaringsmodel voor het geslachtsverschil in spatiale intelligentie dat 

teruggevonden wordt in meer hogere SES-groepen.  

 

 Gebruik van computers in klas, visuele en technische ondersteuning van 

onderwijs  

 Link SES – intelligentie 

 IE: in lage SES geen geslachtsverschil in spatiale intelligentie 

 

7. Maatschappelijke betekenis en impact & reflectie 

 

Maatschappelijke discussie: 

- Zijn stereotypen accuraat? Swim (1994): 

o Overbeklemtoning omtrent de agressiviteit van mannen en de verbale 

bekwaamheid van vrouwen 

o Onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval  

o Accuraat: mannen zijn meer rusteloos; mannen betere spatiale vaardigheden 

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

- ES voor geslachtsverschillen in intelligentie & persoonlijkheid zijn relatief klein. 

 

8. Take-away message 

 

- Er zijn geslachtsverschillen voor een aantal constructen uit de differentiële 

psychologie: Niet qua structuur, wel voor gemiddelde score 

- Effect sizes zijn veelal beperkt 

- Verschillende verklaringsmodellen gesuggereerd; waarschijnlijk een combinatie 

hiervan 

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

maximalistische visie 

o Doorbreken speelgoedkeuzes, studiekeuzes… 

o Differentieel normeren bij selectie 

o Positieve acties: bij aanwerving positieve discriminatie van vrouwen 

- Niet alleen verschillen op zich bestuderen, maar ook situationele context waarin die 

verschillen worden geobserveerd, sociale processen (“waarom”) 
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Hoofdstuk 5: Culturele verschillen en verklaringen 
  
Objectieven van de les: 

- Cultuur en culturele verschillen kunnen definiëren 

- Kennis hebben van de belangrijkste termen en methoden uit het cultureel onderzoek 

naar individuele verschillen 

- Voorbeelden van culturele verschillen kunnen opsommen 

- Modellen kennen voor het beschrijven van culturele verschillen 

- Inzicht hebben in de complexiteit van cross-cultureel onderzoek 

- Kunnen participeren aan het maatschappelijk debat omtrent culturele verschillen 

 

1. Begrippenkader en definities  

  

A. Definitie van cultuur (Matsumoto, 2000) 

 

Matsumoto is een zeer belangrijke naam in cross-culturele psychologie. Hij is ook lange tijd 

coach geweest in de Amerikaanse judo-vereniging. Hij omschrijft cultuur als volgt: 

 

“A dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to ensure their 

survival, involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors, shared by a group but 

harbored differently by each specific unit within the group, communicated across generations, 

relatively stable but with the potential to change across time.” 

 

Ontleding definitie : 

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

bepaalde culturele normen/bepaalde principes waarover we het eens zijn. Bv. 

iedereen is het er over eens dat dronken rijden niet kan, maar als we zouden vragen 

wie al eens dronken achter het stuur heeft gezeten, zijn er toch enkele vingers. Dus 

niemand stelt het principe, de norm in discussie, maar als je het op gedragsniveau gaat 

bekijken, dan zie je dat er toch afwijkingen zijn in termen van individueel gedrag 

tegenover dat cultureel principe. Dus dat is het spanningsveld ‘principe-gedrag’. Dus 

cultuur is niet iets statisch, cultuur is dynamisch. Cultuur is iets wat zich aanpast aan 

nieuwe uitdagingen die gesteld worden.  

- Geheel systeem van regels: niet te herleiden tot één of enkele regels. We hebben bv. 

allerlei wetten om het afwijken van een bepaald principe waar we het in een cultuur 

over eens zijn te beteugelen. Maar je moet dat niet altijd in termen van straffen zien, 

bv. wij volgen psychologie omdat we er in deze cultuur belang aan hechten dat 

iedereen binnen de maatschappij een taak vervuld, zich binnen de maatschappij goed 

voelt, etc. Dus mensen uit de bedrijfspsychologie zullen zorgen dat iedereen een 

positie binnen deze maatschappij toegewezen krijgt. Mensen uit de klinische 

psychologie zullen de mensen die dreigen uit de boot te vallen, opvangen. We willen 
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iedereen zo goed mogelijk binnen onze cultuur/samenleving krijgen. Dus dat is een 

systeem van ‘regels’ waar we het over eens zijn, maar dat is niet te herleiden tot één 

enkele regel. Alle regels/principes/normen zijn goed op elkaar afgestemd. 

- Groepen en eenheden: gaat terug op verschillende niveaus; verschillende 

analyseniveaus. Als we het over cultuur hebben, dan hebben we het over verschillende 

eenheden binnen die cultuur: we hebben het over individuen, maar we hebben het 

ook over groepen. Dus cultuur gaat over verschillende analyse-eenheden. Dat is heel 

belangrijk, want als we iets omtrent cultuur willen gaan meten, gaan we moeten 

teruggaan naar die analyse-eenheden. Bv. heel veel cross-cultureel onderzoek gebeurt 

op het niveau van het individu, en men gaat dan gaan aggregeren over scores van 

individuen om iets te proberen zeggen over een hoger liggend niveau, namelijk een 

cultuur. (De vraag is wel of je wel kan aggregeren en dit soort redeneringen maken? 

Als je aggregeert over individuen, zegt dit per definitie iets over een hoger liggend 

niveau?  Zie later) 

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

samenleven. Als wij bv. afspreken om onze lessen te organiseren om 8u30, creëert dat 

comfort voor de professor om zijn ochtend te organiseren, maar dat creëert ook 

comfort voor ons, zodat wij er op tijd bij kunnen zijn, wetende dat de professor ook 

moeite doet om hier stipt 8u30 te zijn. Of bv. wanneer je straks de les verlaat en je 

wordt omver gereden door een wagen, hebben wij hier gelukkigen een samenleving 

waarin je binnen de 10 minuten in een kwalitatief ziekenhuis ligt. Als je dit tegenkomt 

in Frankrijk, zal dat al heel wat minder kwalitatief verlopen. Dus we hebben hier een 

samenleving die gericht is op de overleving van de groep, en het vormt een raamwerk 

voor de sociale orde. De professor steekt tijd in ons om de les bij te brengen, maar 

daar tegenover staat er dat hij verwacht dat wij zullen studeren voor dit vak. Dus dat 

is wat we een sociale ordening noemen, dat gericht is op comfortabel samenleven en 

overleven. Allerlei afspraken staan hier in teken van.  

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

Bv. met betrekking tot het dronken rijden, zijn er verschillen tussen individuen: de ene 

heeft het al gedaan, de andere niet (?). Maar er is ook een verschil binnen individuen: 

bij de ene is het één keer voorgekomen, bij de andere drie keer, etc.  

- Psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk: Denk bv. aan het feit dat we het er over 

eens zijn dat een aantal zaken wel/niet kunnen.  

- Individuele variabiliteit binnen elke analyse-eenheid: Ook op het niveau van het 

individu is er variabiliteit. We hebben bv. allemaal de ‘belofte’ gemaakt t.o.v. onze 

ouders dat we zouden studeren, etc. Sommige dagen lukte dat zeer goed en hebben 

we veel gestudeerd, andere dagen lukte dat wat minder en hebben niet gestudeerd.  

- Intergenerationele overdracht van cultuur en communicatie: relatief stabiel. We zullen 

straks een studie zien waarbij kinderen al een gevoel van moraliteit hebben op de 

leeftijd van vijf jaar, en dat blijft stabiel over een periode van 50-60 jaar. We hebben 

in onze cultuur allerlei mechanismen en processen die erop toezien dat die culturele 
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transmissie gebeurt. Opvoeding is daar een voorbeeld van. Onze ouders geven ons een 

bepaald waardepatroon mee en het idee daarvan is dat dit gericht is op aanpassing 

binnen een cultuur en functioneren binnen een cultuur. De reden dat wij studeren is 

omdat we uiteindelijk willen bijdragen tot de samenleving, maar het is ook gericht op 

ons overleven. Dus die intergenerationele overdacht en communicatie leidt ertoe dat 

culturele patronen toch een zekere stabiliteit vertonen.  

- Met het potentieel om te veranderen in de tijd: Maar toch hebben die culturele 

patronen toch een zeker potentieel om te veranderen. Cultuur is niet statisch, maar 

dynamisch.  

 

 Er zit heel wat in die definitie. Het vat goed samen wat de kernelementen zijn 

omtrent cultuur. 

 

B. Beïnvloedende factoren 

 
Er zijn allerlei beïnvloedende factoren van cultuur: 

- Fysieke omgeving: Bv. landen die zeer weinig/veel natuurlijke rijkdommen hebben, dat 

maakt een groot verschil in uit in wat zich daar in termen van culturele patronen 

kunnen gaan ontwikkelen of wat er zich daar in termen van supportsystemen kunnen 

gaan ontwikkelen. Als je kijkt naar landen waar er veel aardolie wordt gevonden, dan 

zie je natuurlijk dat daar rijkdom troef is, maar een aantal andere activiteiten gebeuren 

daar dan weer niet. Terwijl als je hier naar Vlaanderen kijkt, dan zie je dat het hier 

vooral te doen is omtrent dienstverlening en technologie, maar in Wallonië had je 

vroeger de mijnen en wat het daar dus te doen omtrent industrie (nu is dat eerder 

landbouw, wat kleine industrie en toerisme). Dus je ziet meteen dat het al of niet 

hebben van natuurlijke rijkdom een wereld van verschil kan maken.  

- Bevolkingsdichtheid: Als je bepaalde gebieden hebt die heel afgelegen liggen, dan ga 

je daar als cultuur heel sterk moeten nadenken over hoe je transport, kwalitatieve 

gezondheidszorg, onderwijs, etc. gaat organiseren. Bv. in Noorwegen zijn er fiscaal 

gunstige maatregelen voor mensen die op heel afgelegen plekken wonen. Iemand kan 

dan uit die afgelegen buurt bv. een busje heel gemakkelijk fiscaal aftrekbaar maken 

waardoor ze met dat busje kinderen naar school kunnen brengen.  

- Rijkdom: zie hierboven 

- Technologie: Technologie heeft een grote impact om veel culturele en sociale 

elementen, op de manier van samenleven van mensen, etc. Bv. in onze cultuur zijn we 

heel veel bezig met smartphones, Facebook, etc. Deze communicatietechnologie heeft 

een grote impact op de samenleving en op de mobiliteit. 

- Klimaat: Als je leeft op een plek waar het makkelijk 40 à 50 graden kan worden, heeft 

dat een grote impact op hoe de samenleving zich organiseert en de dagindeling, etc.  
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C. Differentiatie van andere begrippen 

 
‘Cultuur’ moeten we differentiëren van andere begrippen. Er zijn verschillende begrippen die 

circuleren, maar die hebben elk ook wat problemen. Bv. ras, etniciteit en nationaliteit worden 

direct geassocieerd met cultuur, maar je kan dit allemaal niet gelijk stellen met ‘cultuur’. Zelfs 

geslacht, seksuele oriëntatie, handicap, etc. worden indirect geassocieerd met cultuur en ze 

kunnen verwijzen naar een subcultuur binnen een cultuur.  

 De kern is hier dat je cultuur niet kun reduceren tot een van die sociale 

constructen/categorieën. Je opteren voor een functionele definitie van cultuur.  

 

a. Ras 
Sommigen mensen opteren in de literatuur om te verwijzen naar het begrip ‘ras’. Maar als je 

daar even bij stil staat, zie je dat er hierbij een heleboel problemen komen kijken. 

 

- Er is geen absolutie correspondentie tussen ras en cultuur. Tussen rassen zijn er zeer 

veel gelijkenissen, maar ook een aantal verschillen.  

- Er is een enorme discussie in de literatuur over hoeveel rassen we moeten 

onderscheiden: 3 (Caucasian, Mongoloid en Negroid) of 37? Als je cross-culturele 

uitspraken wil doen en je neemt het ras als uitgangspunt, hoe moet je dan een 

sampling gaan doen? Moet je samplen binnen die drie of moet je samplen binnen die 

37?  

- Cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, ras niet. 

- De variabiliteit binnen raciale groepen is altijd veel groter dan de variabiliteit tussen 

raciale groepen: 

o Voor psychologische karakteristieken (bv. persoonlijkheid) 

o Maar ook voor genetische systemen (bv. bloedgroepen, serum proteïnen, 

enzymen) 

- Geen consensus over de oorsprong van rassen 

o Er zijn mensen die argumenteren voor een gemeenschappelijke voorouder: 

Afrikaans continent, 200.000 jaar geleden 

o Anderen pleiten voor multiple afstamming vanuit verschillende regio’s 

- Er zijn een aantal mensen (bv. Hirschfield) die argumenteren dat ‘ras’ een sociale in 

plaats van een biologische constructie is. (ook de mening van de professor)  

 

 Samengevat: ras biedt zeker geen oplossing 

 

b. Etniciteit 
Anderen mensen bieden een andere term aan voor cultuur: etniciteit. Dit is een construct die 

vaak gebruikt wordt in de US. Het verwijst naar ras én cultuur. Bv. in de US maakt men dan 

klassiek een onderscheid tussen een aantal groepen: African Americans, Asians and Pacific 
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Islanders (Hawaï), Latinos (uit Midden-Amerika en Zuid-Amerika) en Native Americans 

(mensen met een Indiaanse link).  

 

Etnicitiet is afgeleid van ‘Ethnos’, Grieks voor stam/mensen van een stam.  

 

Phinney (1996): onderscheidde 3 aspecten aan etniciteit: 

- Culturele normen en waarden 

- Etnische identiteit: dit is een begrip die heel dikwijls in de media opduikt, bv. bij het 

Palestijnse vraagstuk of bv. bij migrantengroepen in de westerse samenleving 

- Attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus; vb. allochtone groepen schuiven die 

etnische identiteit naar voren en gaan deze gaan confronteren met de identiteit die ze 

binnen deze samenleving gaan aannemen.  

 

 Dus etniciteit is een construct die veel gebruikt wordt, maar het is ook niet de 

oplossing voor veel van het soort problemen die we gaan tegenkomen in cross-

cultureel onderzoek. 

 

c. Nationaliteit 
‘Nationaliteit’ wordt vaak gebruikt omdat het iets is dat relatief gemakkelijk is om vast te 

stellen als je onderzoek doet. De meeste mensen hebben één nationaliteit. (Maar soms 

beginnen de problemen dan weer: er zijn soms mensen met meerdere nationaliteiten.) 

Nationaliteit verwijst naar het land van herkomst.  

 

Het wordt dikwijls (ten onrechte) gelijkgesteld met cultuur: bv. de Amerikaanse, Duitse of 

Franse (eet)cultuur. Iedereen denkt al onmiddellijk in termen van stereotypen: de Franse 

eetcultuur is weinig maar lekker, bij de Duitsers pakken zout erop en grote hoeveelheiden, bij 

de Amerikanen denken we aan steak of McDonalds. Dus iedereen denkt in stereotypen, maar 

als je gewoon in die landen reist, dan zie je dat daar enorme variabiliteit is. In de VS vind je 

alle verschillende eetculturen en soorten restaurants terug! Maar ook in Frankrijk.  

 

Nationaliteit is dus een gemakkelijkheidsoplossing. Het wordt dikwijls als categoriserend 

kenmerk gebruikt in onderzoek: 

- Makkelijk te operationaliseren 

- Maar je moet heel kritisch blijven: Wat reflecteert dit? Wat zijn de implicaties en de 

limiteringen hiervan? 

 

Er kunnen verschillende culturen zijn binnen één nationaliteit: ‘multiculturalism within 

countries’ (dit is de dag van vandaag meer dan ooit het geval, in alle grootsteden vindt je 

tientallen culturen terug met elk hun eigen buurt, scholen, etc.) 
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- Men spreekt van dominante en perifere culturen: de dominante cultuur is dan de 

cultuur die het meest vertegenwoordigd is, de perifere culturen zijn de inwijkende 

culturen. 

- Je hebt culturen van gelijk belang en omvang 

- Intra-nationale diversiteit zal toenemen in de toekomst 

 

 Cultuur is niet alleen de kleur van je huid of je nationaliteit, maar het is de manier 

waarop men scholen organiseren, waarop we ziekenhuizen organiseren, de manier 

van afscheid nemen van mensen, etc. Het gaat over een hele brede pak elementen 

en aspecten.  

 

D. Additionele onderscheiden 

 

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

- Geslacht: gender roles: cultuurspecifiek of cultuuroverschrijdend (zie vorig hoofdstuk) 

 

 Je moet je steeds de vraag stellen: Zijn dit functionele onderscheiden of modetrends? 

 

- Kan nuttig zijn, maar geen eindpunt op zich 

- Heel dikwijls wordt ook gesproken van subculturen/‘populaire culturen’:  

o gerelateerd aan artistieke stromingen, bv. verschillende muziekfestivals zoals 

Graspop 

o Sommigen mensen zeggen  dat dit niet noodzakelijk alle levensaspecten 

beïnvloedt: beperkter qua impact, duur en formalisering en ook minder 

intergenerationeel overgedragen. Maar het kan wel degelijk een serieuze 

impact hebben, bv. als je een grote tattoo laat zetten van Metallica, staat dat 

daar je hele leven op.  

 

 Samengevat: niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare kenmerken 

voor differentiatie (maar dat is veel makkelijker gezegd dan in de praktijk 

uitgevoerd, heel vele cross-cultureel onderzoek maakt wel gebruik van die termen, 

of men aggregeert wel over individuen om uitspraken te doen over culturen, omdat 

je nu eenmaal zeer beperkt wordt in de manieren waarop je culturen kan gaan meten 

en operationaliseren) 
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E. Psychologische subdisciplines 

 

Wie houdt zich allemaal mee bezig in de psychologie met cross-cultureel onderzoek? 

 

- Cross-culturele psychologen:  

o Onderzoeken de validiteit van theorieën en modellen voor verschillende 

etnische of culturele steekproeven (bv. gaan onderzoeken of het VFM 

universeel is, dan is dat cross-cultureel psychologisch onderzoek) 

o Kwantitatieve oriëntatie 

o IACCP : Journal of Cross-Cultural Psychology (tijdschrift van deze vereniging) 

 

- Culturele psychologen: 

o Onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden, bv. deze mensen 

houden zich bezig met hoe moraliteit ontwikkelt en hoe moraliteit 

doorgegeven wordt binnen de cultuur  

o Men noemt dit ook ‘indigenous psychology’ 

o Gevarieerde methoden: veelal kwalitatief georiënteerd 

 

- Intercultureel psychologen: 

o Bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van verschillende 

culturele/etnische groepen, hoe leven verschillende culturen samen? Houden 

zich bv. bezig met inburgeringsvraagstukken.  

o Staan erg kritisch tegenover statistische vergelijkingen 

o Zij hebben ook een vereniging, namelijk: L’Association pour la Recherche 

Interculturelle; minder gepubliceerd in tijdschriften, maar meer in boeken 

 

 Je moet niet pleiten voor de ene of de andere discipline, maar je moet pleiten voor 

alle disciplines die elkaar aanvullen want ze hebben elk een specificiteit en elk een 

bestaansrecht. 

 

F. Panculturele principes versus cultuurspecifieke verschillen 

 
Dit is een zeer belangrijk onderscheid: als je naar cross-cultureel onderzoek kijkt, ga je daar 

bijna altijd de termen ‘etic’ (panculturele principes) en ‘emic’ (cultuurspecifieke verschillen) 

tegenkomen. Dat komt uit de taalkunde: 

 

- Eerst Pike (1954): heeft de volgende linguïstische concepten geïntroduceerd: 

o ‘phonetics’: refereert naar universele eigenschappen van gesproken 

geluid/taal 

o ‘phonemics’: betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een cultuur 
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- Vervolgens: Berry (1969, 1989): Etics versus emics geïntroduceerd (laatste deel van 

phonetics en phonemics) 

o Etics: aspecten die consistent zijn over verschillende culturen; vb. in alle 

culturen gaan mensen relaties aan 

o Emics: aspecten die verschillend zijn; vb. hoe relatievorming gebeurt (in de 

westerse cultuur zoek je zelf een partner, in andere culturen wordt je dan weer 

uitgehuwelijkt) 

 

- Een term die je dan heel vaak gaat tegenkomen, is ‘Imposed etic’: Hypothesen, 

constructen, operationalisaties en verwerkingsmethoden van de ene cultuur worden 

geëxporteerd naar andere culturen en men gaat gaan kijken of dat in die andere 

cultuur ook werkt. Bijvoorbeeld je gaat het Hollandmodel, dat primair in de VS is 

ontwikkeld, gaan exporteren en je gaat gaan kijken of dit ok in Azië of Afrikaanse 

landen werkt. Vind je daar dan dezelfde zes Holland-types terug? En vind je dat ze ook 

in dezelfde circulaire orde liggen? 

 

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

Bijvoorbeeld: variaties tussen verschillende culturen in oogcontact tijdens een conversatie 

- Cross-cultureel zijn er zeer grote verschillen in termen van oogcontact maken. Je hebt 

culturen waar je dat bijna moet doen (bv. bij ons, de westerse cultuur). In andere 

culturen moet je dat net niet doen  emic 

- Het onderliggend principe bij beide gedragen is hetzelfde: respect tonen voor de 

andere in de communicatie  etic. In onze cultuur is respect tonen oogcontact maken 

en niet overal rondkijken als een persoon tegen je praat. In andere culturen, bv. 

Aziatische culturen, is het eerder een blijk van respect van weg te kijken. Als je de 

persoon die praat knal aankijkt, wordt die zeer ongemakkelijk.  

 

 Dit is dus een mooi voorbeeld van een etic-principe (respect tonen) dat dan cultureel 

varieert/emic-principe (kijken versus wegkijken). Je moet de verschillende 

analyseniveaus in rekening brengen bij de studie van verschillen. 

 

G. Etic-emic onderzoeksstrategieën  

 

Berry (1989) hield een pleidooi voor in plaats van ‘imposed etic’ te gebruiken, onderzoek te 

doen gericht op ‘derived-etic’ conclusies.  

 

Wat doe je dan? Je zet een serie van parallelle ‘emic’ studies op in verschillende culturen. Je 

neemt bijvoorbeeld Griekenland (westers), China (Aziatisch) en Peru (Zuid-Amerikaans) voor 

een onderzoek over modellen voor persoonlijkheid. Dan kijk je wat qua persoonsbeschrijvend 

model in die drie culturen vindt. Als de resultaten daarvan overal zeer sterk gelijken op dat 

vijffactorenmodel, dan heb je een derived-etic conclusie. Dat is een heel andere methode dan 
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te vertrekken van de Big Five uit de VS en kijken wat dat oplevert als je dat eens aan mensen 

uit Griekenland, China en Peru geeft (imposed etic). Dus dit is veel meer een soort bottom-up 

approach waarbij je vanuit elke individuele cultuur werkt/vertrekt, in plaats van vertrekken 

vanuit één cultuur en dat dan toe te leggen op andere culturen. 

 

Hoe een parallelle emic studie organiseren? 

- Eerst moet je beslissen hoeveel culturen je wil meenemen in de analyse?  

Afhankelijk van studie-onderwerp 

- Verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken, want zij kennen het best de 

cultuur op die plaats. 

- Je moet aan gerichte sampling doen (geen convenience samples). Jammer genoeg 

gebeurt het vaak dat men convenience samples gebruikt: men is beperkt in zijn budget 

en men gebruikt de samples waar men makkelijk aan kan in plaats van representatief 

te gaan samplen. 

 

 Samengevat: Panculturele conclusies zijn veel sterker naarmate variabiliteit in 

samples en methodes werd gebruikt (dus best samplen over zo veel mogelijk 

culturen met meerdere methodes). Je moet altijd aan replicatie doen: verschillende 

methodes, onderzoekers, samples, etc. 

 

2. Aandachtspunten bij cross-cultureel onderzoek 

 

Aandachtspunten of moeilijkheden staan in het rood.  

 

1. Equivalence: ‘a state or condition of similarity in conceptual meaning and empirical 

method between cultures that allows comparisons to be meaningful’ (Matsumoto, 

2000)  Als je bijvoorbeeld bepaalde methodieken gaat toepassen in 

personeelsselectie, dan moet je kunnen garanderen dat die gelijk werken voor 

verschillende culturele groepen. Je kan ook mensen hebben met een allochtone 

achtergrond die komen solliciteren. Die moeten dezelfde kansen hebben op een job 

als autochtone mensen. Dus dat betekent dat je moet kunnen garanderen dat er bij de 

manier waarop je intelligentie, aspecten van persoonlijkheid, aspecten van interesses 

gaat meten, er een zekere equivalence is. Er moet gelijkheid/vergelijkbaarheid zijn in 

termen van de constructen waarnaar gekeken wordt. Bijvoorbeeld extraversie: meet 

je dat op een gelijke manier in al die culturele groepen in termen van validiteit en in 

termen van betrouwbaarheid? We hebben bijvoorbeeld gezien dat er een correlatie is 

tussen consciëntieusheid en job performance. Maar stel dat dit alleen zo zou zijn voor 

Belgen, en stel dat er voor één van die groepen absoluut geen correlatie zou zijn tussen 

consciëntieusheid en job performance, dan hebben we een probleem, dan is er sprake 

van non-equivalence in termen van de validiteit van dit soort methode.  
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Noodzakelijk voor:  

o concept en methode  

o validiteit  

o betrouwbaarheid  

 

Discussie: conclusies: kunnen deze ook differentiële impact hebben voor verschillende 

(sub)culturele groepen? (?) 

 

2. Design: Als men aan cross-cultureel onderzoek doet, gaat men heel veel aandacht 

moeten geven aan het design. 

o Veelal houdt dit het volgende in: kijken of culturen verschillen in termen van 

hun scores op een variabele 

 

o Men moet ook aandacht besteden aan waarom culturen verschillen en ook veel 

aandacht schenken aan de contextvariabelen 

 Traditioneel gaat men analyses doen met het individu als focus, maar 

tegelijkertijd uitspraken doen op het culturele niveau 

 Ecologische of cultural-level analyses (IC en cardiovasculaire 

problemen: Er zijn studies die aantonen dat culturen die sterk 

individualistisch zijn, zouden gecorreleerd zijn met cardiovasculaire 

problemen. Heel dikwijls gaat men dan al meteen een causaal verband 

suggereren, terwijl het gewoon een associatie is) 

 Resultaten niet extrapoleren van het ene niveau naar het andere! (Het 

is niet omdat je een correlatie vindt op het niveau van de cultuur, dat je 

die correlatie ook vindt op het niveau van het individu) 

 

o Frequent gebruikte designs binnen cross-cultureel onderzoek: 

 Cross-culturele validatie-studie: bv. gaan kijken naar de equivalentie v/e 

construct. Je kijkt bijvoorbeeld of consciëntieusheid of extraversie op 

een gelijke manier kan gemeten worden in verschillende culturen. 

 Ethnografisch design: antropologisch veldwerk. Dat zijn de mensen die 

er op uit trekken om in een andere cultuur antropologisch veldwerk te 

doen.  

 

3. Hoe moet je cultuur definiëren? Je moet nadenken over een aantal assumpties die je 

in je onderzoek maakt: 

o Wat je als indicator van cultuur nemen? Je kan kijken naar ras, etniciteit, 

nationaliteit (maar denk aan de  besproken problemen) 

o In tweede instantie ga je vaststellen dat groepen niet homogeen zijn, dat er 

zeer veel variabiliteit is 
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o In een aantal gevallen zal je zien dat stereotypen bevestigd worden, in andere 

gevallen dan weer niet 

 

4. Sampling van culturen: is zeer belangrijk! Hoeveel culturen moet je in je sample 

opnemen om generalisaties te kunnen maken? 

 

5. Ook sampling van personen binnen elke cultuur is belangrijk: samples moeten 

equivalent zijn voor elk aspect (gelijke groepen gaan vergelijken in termen van leeftijd, 

SES, etc.), met uitzondering van cultuur (anders als confounder inbouwen). Maar dat 

is soms moeilijk: middenklasse in Brazilië is misschien niet hetzelfde als de 

middenklasse in België, hoe kun je dan gelijke groepen gaan vergelijken? 

 

6. Conceptualisatie en operationalisatie van variabelen: dezelfde term in 2 culturen: 

o Kan verschillende betekenissen hebben 

o Kan eventueel beter op verschillende manieren gemeten worden 

Bijvoorbeeld: Gedrag dat wij hier binnen de westerse samenleving als een indicator 

van gemiddelde extraversie beschouwen, kan binnen de Aziatische cultuur beschouwd 

worden als super-extravert gedrag.  

 

 

 

Dus ga er niet te vlug van uit dat je items zomaar gemakkelijk overdraagbaar zijn van 

de ene cultuur naar de andere. Items kunnen ook een indicator zijn van verschillende 

niveaus van een onderliggende trend. Als het nu de bedoeling is van bv. extraversie te 

gaan vergelijken (Hoe extravert zijn culturen?), dan moet je garanties hebben dat je 

dat op een manier gaat meten die vergelijkbaar is. Dus meettechnisch kan dat zeer 

divers zijn. 

 

7. Greenfield (1997): sommige constructen zijn per definitie verschillend en 

onvergelijkbaar over culturen (vb. cognitieve tests) (maar de prof deelt deze mening 

niet) 

 

8. Taal en vertaling van operationalisaties: 

o Back-translation: Men vertaalt bv. persoonlijkheidsitems van het Engels naar 

het Chinees en een andere onderzoeker vertaalt dan van het Chinees terug 

naar het Engels, en dan ga je gaan kijken of die Engelse items voldoende bij 

elkaar aanleunen. Op die manier kan je de vertalingen wat bijstellen zodat ze 

zeker hetzelfde bevragen in alle culturen. 

o Decenter the original language (idiomatische uitdrukkingen): Bijvoorbeeld een 

item op een persoonlijkheidsvragenlijst is ‘Ik zit vlug in de put’. Hoe kun je deze 

uitdrukking goed equivalent gaan vertalen naar allerlei verschillende talen? 
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Misschien bestaat er zelfs geen equivalent hiervan in sommige culturen/talen. 

Dus dan moet je gewoon naar nieuwe items gaan zoeken. 

 

9. Onderzoeksomgeving: 

o Bevraging op straat/supermarkt 

o Deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken, etc. 

Is dit wel representatief? Je kan daar zo je bedenken bij hebben… Het is dus belangrijk 

om voldoende aandacht te besteden aan de onderzoeksomgeving. 

 

10. Culturele response-sets: ‘tendencies for members of a given culture to use certain 

parts of a scale when responding’ Bijvoorbeeld beoordeling van de intensiteit van een 

stimulus door Amerikanen versus Koreanen. Als je aan Amerikanen zal vragen hoe het 

gaat, gaan ze antwoorden met ‘Great! Marvelous!’, terwijl Koreanen zullen 

antwoorden met ‘alles oké, gewoontjes’. Betekent dat dan dat het minder goed gaat 

met de Koreanen? Dat weet je niet. Dus in functie van cultuur reageren mensen zeer 

verschillend.  

 

11. Mean-level verschillen ↔ verschillen tussen individuele leden van de groep (je moet 

altijd goed naar de effect size maten kijken en niet blijven stilstaan bij een paar idiote 

gemiddelden) 

 

12. Interpretatie van de resultaten: 

o Er zijn associaties tussen lidmaatschap en scores op een bepaald item, maar er 

is geen causaliteit (bv. individualistische culturen en cardiovasculaire 

problemen: er is wel een verband, een associatie, maar er is geen causaal 

verband) 

o Dikwijls worden factoren gesuggereerd als verklaring die nog niet eens 

onderzocht zijn of gemeten, men pikt een of ander verschil op en men slaat aan 

het interpreteren. Je mag je hierdoor niet laten misleiden, het is niet omdat 

men iets meet, dat alles dat daarrond gebouwd wordt, ook correct is! 

 

13. Bias van onderzoekers bij de interpretatie van resultaten; vb. gemiddelde scores op 

emotie-schaal: 

o Amerikanen: 6 (‘Amazing, great, marvelous’) 

o Hong-Kong Chinezen: 4 (‘alles oké’) 

Als je bijvoorbeeld onderzoek zou doen naar hoe mensen reageren op de ramp in 

Nepal, en de Amerikanen geven op de emotieschaal gemiddeld een zes, en de Hong-

Kong Chinezen geven gemiddeld een vier. Kunnen we daaruit besluiten dat de 

Chinezen minder bereid zijn om geld te doneren of om anderen te helpen? Neen, 

misschien is het gewoon een responskarakteristiek die je meet. Hetgene die echt telt, 

is niet de reactie, maar het bedrag dat uiteindelijk gedoneerd wordt. Dat is een betere 
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parameter om de bereidheid tot hulp te gaan bekijken. Het is dus niet zo omdat je 

ergens significante verschillen en effect sizes oppikt, dat je reële verschillen hebt. De 

verschillen kunnen slechts een responstendens zijn die te maken hebben met culturele 

achtergronden.  

 

14. Hanteren van (gedeeltelijk) niet-equivalente data (Poortinga, 1989), hoe ga je om met 

equivalente data: 

o Als het niet equivalent is, kan je geen vergelijking maken 

o Niet-equivalentie reduceren: je kan het eventueel herschalen 

o Niet-equivalentie interpreteren (goed om te doen) 

o Negeren (uiteraard te mijden) 

 

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

 

A. Hoe verschillen tussen culturen beschrijven? 

 
Een eerste groep van factoren die je zou kunnen gebruiken om verschillen tussen culturen te 

beschrijven, zijn de natuurlijke (ecological) en sociaal-economische (sociopolitical) 

indicatoren: Rummel (1972): heeft een factoranalyse gedaan van 236 macro-variabelen: 

kwam uiteindelijk tot 7 factoren: 

- Economische ontwikkeling 

- Grootte  

- Politieke oriëntatie 

- Buitenlands conflict 

- Bevolkingsdichtheid 

- Religie 

- Intern conflict 

 

Andere mensen argumenteren om eerder naar objectieve versus subjectieve elementen van 

een cultuur te gaan kijken: 

- Wat men kan zien: kledij, techniek, architectuur, … (objectieve elementen) 

- Sociale normen, gewoonten, waarden, … (subjectieve elementen). Deze subjectieve 

elementen van een cultuur verder opgedeeld in: 

o Domeinen: de kenmerken zelf: vb. waarden, attitudes, … 

o Dimensies: de structuur en variabiliteit van de kenmerken. Vooral de dimensies 

werden bestudeerd: 

 Individu: primaire target voor meting 

 Cultuur: na aggregatie over individuen 
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 Al deze soorten indelingen kunnen wel nuttig zijn, maar wat eigenlijk het meest 

gebruikt wordt bij het onderscheiden van cultren, zijn Hofstede’s dimensies en ook 

het onderzoek van Schwartz’s naar de structuur van waarden 

 

B. Hofstede’s studie van werkgerelateerde waarden 

 
Wie is die Hofstede? Hofstede leeft nog, hij woont nu in Nederland. Hij is een ingenieur van 

opleiding. Jaren geleden werkte hij in een bedrijf, IBM, waar hij beschikking had tot data van 

een internationaal survey-onderzoek van het personeel van ‘Hermes’ (IBM). De data werd 

verzameld op 2 meetmomenten: 1967 en tussen 1971-73. Het bevatte 117.000 

respondenten. Belangrijk is dat het gaat om secundair materiaal: de data waren niet 

verzameld met het doel om een taxonomie voor culturele verschillen te gaan ontwikkelen, 

maar het waren items over werk en werkgerelateerde materie en waarden, en dan nog 

specifiek sampling uit het bestand van service- en marketingpersoneel. Maar Hofstede dacht 

dat hij daar misschien iets meer mee kan doen. Het attractieve aan de data is dat de data 

verzameld werd uit 40 verschillende landen.  Hij heeft een factoranalyse gedaan van de 

gemiddelde scores voor deze 40 landen. Dus binnen elk van die 40 landen hadden x-aantal 

mensen die waardensurvey in verband met werk ingevuld. Hofstede heeft dan de scores gaan 

aggregeren over individuen in elk land en daar ging hij een datareductietechniek op toepassen 

(net hetzelfde dat gebruikt werd om de Big Five te gaan destilleren of om orde in alle 

componenten van intelligentie te brengen). Hij kwam uiteindelijk tot een 4-factorenoplossing. 

 

De vier dimensies zijn: 

1. ‘Power distance’: de mate van respect en de psychologische afstand tussen 

hiërarchische posities (je kan dat niet alleen voor landen gebruiken, maar ook voor 

organisaties) 

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

tegenover de onzekerheden van het leven 

3. ‘Individualism-collectivism’: wordt identiteit ontleend aan individueel streven en 

verwezenlijkingen of aan lidmaatschap van de groep 

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

cultuur 

 

 Zie de website http://geert-hofstede.com/ voor meer info over de dimensies. 

 

Die dimensies zijn dynamisch. Bijvoorbeeld in het westen is er een steeds kleinere power 

distance. Bijvoorbeeld vroeger werden de proffen zeer formeel aangesproken, nu worden ze 

soms aangesproken met ‘hoi’. Dus in het algmeen verkleint de power distance hier in België, 

maar er zijn toch nog steeds organisaties te vinden waar er grote power distance is, 

bijvoorbeeld in het leger. 

http://geert-hofstede.com/
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Hierboven heb je een paar items om deze dimensies te gaan meten. 
 
In eerste instantie had je vier dimensies. Later is er daar nog een vijfde aan toegevoegd: ‘long 

term orientation vs. short term orientation’. Hij stelde uit onderzoek vast, naast dat IBM 

onderzoek, dat er nog een vijfde dimensie zeer belangrijk was, namelijk wat voor soort 

termijnperspectieven belangrijk zijn in organisaties en in culturen. Je hebt culturen die een  

perspectief hebben op lange termijn, en je hebt culturen die op korte termijn denken. Hierbij 

zie je dat de beïnvloedende factoren een rol spelen. Als je weinig rijkdommen hebt en je moet 

bezig zijn met ‘hoe overleven we hier van dag tot dag’, dan heb je natuurlijk een visie op korte 

termijn. Maar in onze, westerse samenleving hebben we een grote langetermijnperspectief 

(bv. op 25 jaar al starten met pensioensparen). 

 

Dus die dimensies is Hofstede gaan gebruiken om culturen te beschrijven en te rangschikken 

naargelang de scores op de vier dimensies. Initieel had hij 40 landen, later heeft hij dat 

uitgebreid naar een 50-tal landen. Hij heeft ook een brede sampling gedaan. Maar er kwam 

kritiek op dat de Afrikaanse landen veel te weinig vertegenwoordigd waren en ook landen uit 

het voormalig Oostblok waren ondervertegenwoordigd. 

 

Sommige van die dimensies correleren ook voor een stuk. Bijvoorbeeld ‘power distance’ en 

‘individualism/collectivism’ zijn sterk negatief gecorreleerd, maar ze zijn conceptueel wel 

onafhankelijk.  

 

De meest populaire dimensie uit het pakketje om culturen mee te beschrijven, is deze van 

‘collectivism vs. individualism’. 
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De klemtoon ligt op de ‘nationale’ cultuur: je mag niet veralgemenen naar alle individuen  

Hofstede is de eerste die ‘ecollogical fallacy’ heeft geïntroduceerd (Hofstede, 1980). Dat 

betekent dat je geen generalisaties mag maken van de cultuur naar elk individu. Dus je moet 

heel goed die aparte analyse-eenheden in je achterhoofd houden.  

 

Evaluatie: Er zijn natuurlijk altijd een pakken mensen die kritiek geven, maar die dan niet met 

een beter alternatief komen. Enkele kritieken zijn: 

- Sampling beperkingen (IBM, selecte groepen, vooral mannen, …); maar dat kan ook als 

sterk punt worden gezien. Want denk aan wat we eerder hebben gezien: als je 

vergelijkingen maakt over landen en samples in landen, dan moet je ook maken dat je 

samples zo veel mogelijk vergelijkbaar zijn. Dus aan de ene kant is het een nadeel dat 

die sample zo specifiek maar is, maar aan de andere kant zorgt het wel voor de 

vergelijkbaarheid tussen de samples.  

- Datering (30 jaar geleden): Er is tot op heden nog geen vernieuwing of beter 

alternatief, de data zijn ondertussen al sterk gedateerd want de initiële dataset kwam 

uit 1967! 

- Dikwijls wordt de causaliteit gesuggereerd in de media, terwijl het eigenlijk eerder 

simpele associaties zijn: ‘Culture’s consequences’: bijvoorbeeld er wordt vaak gezegd 

dat er in individualistische culturen (Westen) meer welvaart is. Dat is een associatie, 

maar geen causaliteit! 

 
In de onderstaande tabel staat de rangschikking van de landen: 
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Bijvoobeeld Beglië scoort zeer hoog op ‘uncertainty avoidance’ met 5. Denk aan allerlei 

verzekeringen die wij hier aangaan en denk aan de kwalitatieve ziekenzorg, ouderenzorg, etc. 

Terwijl voor ‘power distance’ scoren al wat langer, namelijk 20. We zijn zeker individualistisch 

georiënteerd (8) en in termen van ‘masculinity’ scoren we redelijk laag (22). En zo kun je alle 

landen rangschikken op deze vier dimensies.  

 

Als je naar distributies kijkt van de verschillende culturen/landen, dan zie je dat die distributies 

in belangrijke mate overlappen. Hieronder zie je de distributies op de dimensie ‘individualism 

versus collectivism’ voor de Amerikaanse en Aziatische cultuur. Je ziet dat de gemiddelden 

sterk verschillen, maar toch is er een grote overlap tussen beiden. Dat betekent dat alhoewel 

de Amerikaanse cultuur eerder individualistisch is en de Aziatische cultuur eerder 

collectivistisch, toch een groot deel die boven dat Amerikaanse gemiddelde ligt overlappen 

met een groot deel dat onder het Aziatische gemiddelde ligt.  
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C. Chinese Culture Connection (1987) 

 

Maar er is wat kritiek op gekomen van wat heet ‘the Chinese Culture Connection’. De kritiek 

hield in dat de Hofstede dimensies een sterke Westerse bias zouden vertonen. Wat hebben 

ze dan in de plaats gedaan? Ze zijn met een soort emic-approach begonnen en ze hebben 

Chinese informanten waarden uit hun cultuur laten opsommen en ze hebben dat dan in een 

vragenlijst gegoten. Vervolgens hebben ze dat geëxporteerd naar 23 nationale culturen. Dus 

ze hebben nationaliteit als kenmerk van cultuur genomen en ze hebben 23 nationaliteiten 

genomen en ze hebben dat voorgelegd aan 50 mannen en 50 vrouwen uit elk van die landen. 

Ze hebben dan de antwoorden geaggregeerd over de individuen en op culture-level een 

factoranalyse gemaakt. Er kwamen hieruit ook vier factoren. Drie van die vier factoren 

overlappen substantieel met de Hofstede-dimensies, met uitzondering van een extra factor 

die de Chinese Culture Connection een soort ‘confucian work dynamism’ noemden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofstede heeft dat dan geïntegreerd in zijn model, dan had hij een 4+1-model, een soort 

vijffactorenmodel van culturen, en hij heeft die extra dimensie van ‘Confucian work 

dynamism’ ‘long term versus present/past perspective’ genoemd.  
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D. Onderzoek van Schwartz & co (1987, 1994) 

 
Schwartz heeft van in het begin een brede sampling voorop gesteld, hij wou niet dezelfde fout 

maken als Hofstede: 

- In die culturen moeten zowel Westerse en niet-Westerse zitten 

- Hij was geïnteresseerd in fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, welbevinden 

 

Hij heeft dat uitgewerkt in 56 waarden waarbij telkens het volgende zinnetje werd 

voorgelegd: ‘how much each value is a guiding principle in your life?’ 

 

Hij heeft dat in 50 landen, doorgaans aan studenten of leerkrachten gevraagd.  Hij heeft een 

iets wat andere analysetechniek gebruikt: Smallest space analysis. Hij vond een gelijkaardig 

patroon in 32 samples afkomstig uit 20 landen, buiten hier en daar een lichte afwijking voor 

China en Zimbabwe, maar de bottom line was dat hij wel een model vond die cross-cultureel 

redelijk repliceerbaar is.  

 

 Conclusie: de structuur van dit soort waardenpatroon is vrij consistent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Schwartz-model bestaat uit twee centrale dimensies: ‘Person focused - Social focused’ en 

‘Growth – Protection’. Binnen deze plots worden nog eens 10 waarden onderscheiden (De 10 

waardentypen na analyse van individuen binnen een cultuur zijn (Kloksgewijs): Power, 

Achievement, Hedonism, Stimulation, Selfdirection, Universalism, Benevolence, Tradition, 

Conformity, Security) 

- Dit is geen contradictie met Hofstede & Chinese groep 

- Maar het is eerder een meer specifieke aanvulling 
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45 van de originele 56 waarden hadden een stabiele positie over de verschillen landen:  

mean-level analyse over landen (niet in de les vermeld) 

 

Als je die tien waarden verder gaat analyseren opnieuw met een smallest space analysis, 

bekom je 7 waarden typen: dit komt nu dicht bij Hofstede uit, bijvoorbeeld de twee onderste 

waarden overlappen sterk met het Hofstede-model: 

- conservatism vs (intellectual & affective) autonomy: vergelijkbaar met IC  

- mastery/hierarchy vs egalitarian commitment/harmony: vergelijkbaar met PD 

 

Link met typologieën voor de classificatie van sociale relaties (Fiske, 1991, 1992): ‘communal 

sharing’, ‘authority ranking’, ‘equality matching’ & ‘market pricing’ (niet in de les vermeld) 

 

 Zowel het Hofstede als het Schwartz model zijn nuttig en convergeren voor een groot 

deel. Het zijn beide zeer waardevolle pogingen om culturele dimensies te gaan 

onderscheiden (maar het Hofstede-model is ondertussen wel al wat gedateerd). 

 

4. Culturele verschillen voor specifieke eigenschappen 

 

A. Geslachtsverschillen over culturen 

 

-  Als je naar overzichten kijkt over geslachtsverschillen over culturen, dan zie je dat dit 

meestal begint met het werk van Margaret Mead (1935): Zij deed een aantal 

spectaculaire antropologische bevindingen waarin ze melde dat er culturen waren 

waarin het klassieke man-vrouw-patroon volledig omgedraaid was. Dat was vrij 

schokkend voor andere onderzoekers. Een aantal van die onderzoekers gingen dat 

meer van nabij gaan bekijken, en als je een meer representatieve sampling gaat 

gebruiken, dan zie je dat er ongetwijfeld veel meer consistentie is. Dus het idee van 

mannen- en vrouwenrollen is toch iets wat generaliseerbaar is over culturen heen.  

 

- Buss deed studies naar partner-voorkeur: in 37 culturen, N= 9.500: als je 

proefpersonen vraagt naar het beoordelen van 18 kenmerken gewenst bij een partner 

+ naar het rangordenen van 13 andere criteria van belang bij partnerkeuze, dan zie je: 

o Variantie verklaard door geslacht: 2.4% (BPS) 

o Variantie verklaard door cultuur: 14% (JCCP) 

 

BPS staat voor Britisch Psychology Society en JCCP staat voor Journal of Cross-Cultural 

Psychologie. Wat opmerkelijk was, was dat de bevindingen over de verklarende 

variantie van geslacht toen in een hoger gerangschikt tijdschrift stonden dan deze voor 

cultuur, alhoewel de variantie verklaard door cultuur veel hoger is. Dat komt omdat de 

variantie verklaard door geslacht op dat moment een hot issue in de psychologie was 

en dat kwam dus in een belangrijker tijdschrijf van de BPS te staan. Je ziet maar dat je 
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dergelijke modefenomenen ook in de wetenschap terugvindt. Moest je deze 

bevindingen tien jaar geleden gepubliceerd hebben, dan zou cultuur belangrijker zijn 

geweest dan geslacht. De dag van vandaag is geslacht opnieuw hét hot issue.  

 

- Als je naar de data kijkt, dan zie je dat mannen voor kiezen voor: youth, health, & 

beauty; vrouwen kiezen meer voor: earning capacity, ambition, & industriousness; 

maar beide geslachten hebben dezelfde top-4 rangordening: begripvol, intelligent, 

enthousiast en gezond. Dus naast de verschillen die je vindt in de hiërarchie, is de top 

van hiërarchie wel gelijk.  

 

 Dus het is soms beetje een kwestie van ‘is het glas halfvol of halfleeg’: leg je de 

klemtonen op de verschillen die er zijn of op de gelijkenissen die er zijn? Er zijn zeker 

veel argumenten voor gelijkenissen, maar er zijn ook verschillen.  

 

- Waar er bijvoorbeeld enorme verschillen zijn in termen van culturele verschillen, zijn 

vb. de attitudes t.o.v. maagdelijkheid: 37 % van de variantie verklaard door cultuur. 

 

B. Emotionele expressie 

 

- Blijdschap, droefheid, woede, afkeer, verrassing, en angst worden universeel herkend 

en universeel op een gelijkaardige manier uitgedrukt 

 

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

in diverse culturen. Dat is een interessant gegeven want dat leert je iets over de 

‘display rules’ in elke cultuur. Dus de emoties worden wel universeel herkend en 

universeel op dezelfde manier geuit, maar er zijn verschillen in termen van je emoties 

laten blijken.  

 

- Matsumoto et al. (1988) heeft hiernaar een studie gedaan: 

o US studenten: emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal tonen; 

meer positieve emotionele reacties + meer verbale kadering; andere 

uitlokkende factoren 

o Japanese studenten: net het omgekeerde van de Amerikanen 

 

- Een typisch onderzoekje over the display rules van emoties in verschillende culturen, 

is het volgende: ‘Onderdrukte emoties bij Oost-Aziaten’: Friesen (1972): Hierbij 

toonde men ofwel een stress-inducerende film ofwel neutrale film aan zowel 

Amerikaanse studenten als aan studenten met een Aziatische achtergrond 

o Als de studenten alleen zaten zonder proefleider: geen verschillen tussen US- 

en Japanse studenten, beiden reageerden met afkeer bij de stress-inducerende 

film 
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o Met proefleider: Japanse studenten lachten meer. Dus vanaf dat er iemand bij 

hen aanwezig is die hoger staat in de hiërarchie, dan onderdrukken de Japanse 

studenten hun afkeer.  

 

 Conclusie: niet noodzakelijk verschillen in beleving/expressie van emoties op zich in 

verschillende culturen, maar wel in ‘display rules’ 

 

- Consistente bevinding over studies: 

o Expressie en herkenning universeel; beleving en display rules meer 

cultuurgebonden 

o Mensen in individualistische culturen en laag Power Distance-culturen 

reageren meer expressief, de display rules zijn namelijk zo dat ze meer expresse 

toelaten. En dat is ook een functioneel iets: als er weinig verschillen zijn tussen 

de hiërarchische lagen, dan is het belangrijk dat je goed emoties kan uiten en 

lezen om tot een goede sociale interactie te komen. Als die sociale rollen 

meteen vele afstand voorschrijven, dus grote Power Distance, dan moet je 

gewoon knikken en luisteren naar de persoon boven je en is er minder nood 

aan het uitdrukken van je emoties. 

 

C. Persoonlijkheidstrekken 

 

(Werd kort uitgelegd want staat goed beschreven in het boek) 

 

Er wordt op drie manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur: 

 

1. Evoked culture: verschillende omgevingscondities lokken een response set uit:  

o Cooperatief delen/egalitarisme en beschikbaarheid van voedsel: naarmate er 

minder voedsel beschikbaar is, kunnen er meer gevechten ontstaan en dat gaat 

meer specifieke persoonlijkheidstrekken gaan uitlokken, bv. assertiviteit en 

sensation seeking (risico’s nemen om aan voedsel te raken). Dat zijn 

persoonlijkheidstrekken die kunnen uitgelokt worden door de omgeving. 

o Belsky heeft dit toegepast op opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie: 

wat betekent het bijvoorbeeld om op te groeien in eenoudergezinnen? Van 

waar komt impulsiviteit? Je kan impulsiviteit genetisch meegekregen hebben, 

maar het kan ook via de cultuur overgegeven worden. 

o Eerbegrip & beschikbaarheid economische middelen: wordt in sommige 

culturen als verklaringsgrond ingeroepen voor openlijke agressie 

 

 Dus dat zijn allemaal manieren hoe je persoonlijkheid kan linken aan evoked culture 
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2. Transmitted culture: kenmerken doorgegeven in interacties tussen personen 

o Moraal: het idee dat kinderen hebben over wat goed en slecht is. Er is een 

correlatie van 0,89 tussen kinderen van 5 jaar en volwassenen, dus dat 

betekent dat onze cultuur er zeer vroeg voor zorgt dat kinderen een idee 

hebben van wat kan en wat niet kan. 

o Interdependence – independence: sluit heel nauw aan bij individualisme en 

collectivisme 

 Rhee et al. (1995) heeft hier een onderzoek over gedaan (?): Hij heeft 

aan Aziaten die leven in Amerika gevraagd of zij zich het meest 

verbonden voelen met hun Aziatische of met hun Amerikaanse 

culturele identiteit. Aziaten die zeggen dat ze de Amerikaanse identiteit  

hebben aangenomen, zouden in termen van hun culturele 

zelfbeschrijvingspatronen meer moeten gaan lijken op Amerikanen die 

er al altijd woonden. En Aziaten die zeggen dat ze hun Aziatisch 

identiteit hebben behouden, zouden veel meer moeten lijken in termen 

van hun zelfbeschrijving op Aziaten. Maar als je kijkt  naar een aantal 

zelfbeschrijvingen die die mensen geven, dan zie je dat een heleboel (95 

procent) van de European Americans ‘Unique’ aangeven, maar dat vind 

je helemaal niet terug in de hiërarchie van de Japanners. Heel wat van 

de Japanners geven zich op als ‘Ordinary’. In de Japanse cultuur is het 

geen issue van standing out, maar is het een issue van in de groep zijn. 

Een Amerikaanse cultuur is daartegenover zeer individualistisch 

georiënteerd.  
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o Self-enhancement: Geven we een betere indruk van onszelf dan we werkelijk 

zijn? Kennen we onszelf meer positieve eigenschappen toe? 

 Self-enhancement zie je in alle culturen, maar er zijn wel verschillen in 

termen van de mate waarin 

 US meer self-enhancement ↔ Japan, Korea, niet alleen individueel, 

maar ook op het vlak van groepsvergelijkingen (bv. onze universiteit 

t.o.v. andere universiteiten: aan de Amerikaanse universiteiten is er een 

enorme cultus rond de eer van de universiteit, bv. de roeiwedstrijden 

van Oxford, Harvard, etc. Dat vind je minder bij de Aziatische 

universiteiten) 

 Verklaringen: 

 Misschoen doen Aziaten misschien meer/evenzeer aan 

impression management, maar laten dit niet blijken 

 Ofwel hebben we te maken met een reëel verschil en doen 

Aziaten minder aan self-enhancement 

 Er zijn indicaties voor beiden, er is geen echt afdoende 

onderzoek 

o Ook grote variaties binnen één cultuur: vb. sociale klassen: 

gehoorzaamheid/conformiteit aangemoedigd in een lagere sociale klasse 

versus onafhankelijk oordeel in de hogere sociale klasse 

 

3. Cultural universals (Tabel 17.2, p. 553): Naast enkele belangrijke verschillen, zijn 

er natuurlijk ook enkele universele gelijkenissen waar je oog voor moet hebben: 

o Expressie en herkenning van emoties 

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

o FFM 
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Big Five is cross-cultureel goed repliceerbaar (Church & Katigbak, 1988); ook vanuit emic 

standpunt. Maar deze structurele gelijkheid impliceert niet noodzakelijk een gelijk belang. Dus 

het is niet omdat al die factoren in alle culturen voorkomen, dat alle factoren in elke cultuur 

even belangrijk zijn. Bijvoorbeeld in onze westerse cultuur is extravert en consciëntieus gedrag 

iets zeer belangrijks, in de Filipijnse cultuur is dan weer agreeableness zeer belangrijk, je moet 

daar bij de groep horen.  

 

Agressie:  

- veeleer als gedrag dan als trek geconceptualiseerd 

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

 

Moord: 

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

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

gecorreleerd zou zijn aan criminaliteitsstatistieken  

- Anderson & Anderson (1996): suggereerden dat dat het warm klimaat gecorreleerd is 

met criminaliteit (via meer negatief affect en hostiliteit) 

- Archer & Gartner (1984): suggereerden dat er meer criminaliteit en moord is in landen 

met recent oorlogsverleden, geweld komt daar namelijk dan heel vaak in the picture 

en dat legitimeert op zekere hoogte het geweld 

 

 Het is niet zeker of dit allemaal wel goede verklaringsgronden zijn, maar het lijkt wel 

plausibel. 
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D. Individual differences  differences between cultures 

 

- Aggregate across individuals within a culture: Sense? Is het zinvol om te aggregeren 

over individuen binnen een cultuur om dan conclusies te trekken over die cultuur? 

 

- Differences within a culture >> differences among cultures 

o individual differences 

o heterogeneity within cultures: cultures are not homogeneous entities. Hoe 

gaan we om met deze heterogeniteit binnen culturen? 

 

- What is the correspondence between aggregate ratings and cultural stereotypes? E.g. 

Germans  stereotype ‘punctual’, ‘inflexible’, ‘respect for authority/hierarchy’, ... Dat 

is het klassieke stereotiep beeld dat we van Duitsers hebben. De vraag is, klopt dat 

soort stereotiep beeld wel?  

 

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

Zit er een kern van waarheid in dat Nederlanders luidruchtig en gierig zijn? 

 

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

met allerlei interacties tussen groepsfactoren rekening houden. Als je uit een bepaalde 

cultuur komt, maakt het al heel wat verschil uit of je een jongen of een meisje bent 

(zie bijvoorbeeld de Arabische cultuur).  

 

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

 

5. National character beoordelingen 

 
Wat klopt er allemaal van die stereotypen die wij hebben ?  
 

A. Aggregate personality ratings 

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

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

standardized scores (M=50; SD=10) 

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

- Aggregate scores make sense 
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Wat we hier hebben, zijn datasets waarin gekeken wordt naar zelf en peerbeoordelingen van 

persoonlijkheid. Dus mensen hebben in verschillende culturen zelfbeoordelingen van 

persoonlijkheid gegeven op 240 NEO-items. Ze hebben ook anderen beoordeeld. Dat ga je dan 

bij elkaar allemaal gaan optellen of gaan aggregeren binnen elke cultuur. Dan ga je gaan kijken 

wat dat materiaal eigenlijk voorstelt. McCrae heeft in eerste instantie aangetoond dat als je 

aggregate ratings per land gaat correleren met GDP (Gross Domestic Product/Bruto National 

Product) en HDI (Human Development Index), dan zie je dat er vrij sterk positieve correlaties 

zijn voor extraversie, openess en agreeableness. Dus naarmate dat landen in termen van 

aggregate ratings hoger scoren op E, O en A, krijg je hogere scores in termen van BNP en HDI.  

 

Je ziet dat er hier wel iets eigenaardigs inzit: als je kijkt naar consciëntieusheid, zie je een 

kleinere correlatie. Dat is nochtans een factor die we verwachten een hoge correlatie te 

hebben, want we weten allemaal dat consciëntieusheid een goede predictor is voor job 

performance op individueel vlak. Dus dat is een heel mooi voorbeeld dat aantoont dat als je 

aggregeert over individuen, dat je die correlatie niet terugvindt. Je vindt eigenlijk een nul-

correlatie. Dus McCrae argumenteert dat die aggregate ratings wel zin hebben want die 

correleren positief met indicatoren GDP en HDI, maar anderzijds zit daar toch een zekere  

anomalie (afwijking van de algemene norm of vastgestelde waarde) in. Met de HDI heb je wel 

een positieve correlatie, maar het is niet significant. 

 

Hier kan je dan verschillende landen gaan rangschikken in termen van scores op de Big Five 

factoren volgens aggregate ratings. Die scores worden getransformeerd naar een gemiddelde 

van vijftig. Landen die een score hebben boven de vijftig, betekent dat ze hoger op N, E, O, A 

of C scoren. Landen die onder de vijftig zitten, scoren laag. Bijvoorbeeld als we kijken naar de 

stiptheid van de Duitsers, dan zien we dat die inderdaad, zoals het stereotype, een hoge C-

score hebben (52,3) wanneer je aggregeert over individuen binnen het land. .  
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Hieronder heb je een soort ordening van 51 culturen. Men gaat ze in termen van onderlingen 

verschillen en gelijkenissen tegenover elkaar plaatsen. Rechts zie je een cluster met België in. 

Je ziet welke culturen in termen van die patronen dichter bij elkaar liggen en welke verder van 

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

 
Schmitt is hoofdonderzoeker van het ISDP (International Sexuality Description Project). Dat 

project gaat door in 56 landen. Er wordt in dit project onderzoek gedaan naar o.a. 

condoomgebruik, allerlei risicogedrag, fertiliteit, etc. Als men dan bv. naar condoomgebruik 

kijkt, is het interessant om daar eens persoonlijkheidsfactoren naast te leggen, zoals sensation 

seeking, angst, etc. Dus men heeft daar een Big Five vragenlijst ingestoken: de Big Five 

Inventory (BFI; Benet-Martinez & John, 1998). Dat correleert vrij goed met de NEO PI-R (only 

or N, E and C; rs > .43). Dan kun je gaan kijken naar aggregate scores in zeer veel verschillende 

landen. Men heeft tien regio’s onderscheidden: North-America (3 landen), South-America (5), 

Western Europe (8), Eastern Europe (11), Southern Europe (6), Middle East (4), Africa (7), 

Oceania (3), South and Southeast Asia (5), and East Asia (4). 

 

We gaan wat dieper in op East Asia (Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Taiwan) omdat de 

patronen daar het meest interessant zijn.  

 

Wat je hieronder ziet, zijn de aggregate scores voor neuroticsm. Je krijgt daarbij ook telkens 

een interval want er zit daar altijd een meetfout op. Hier zie je dus als je naar East Asia kijkt 

als mensen zichzelf beschrijven op die BFI, dat die groep de hoogst neurotische score krijgt.  

 

 
 
 
 



205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor extravert gedrag scoren ze het laagst van 
alle mogelijke regio’s. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ook voor openheid scoren ze het laagst. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

In termen van agreeableness schiet Noord-

Amerika eruit (‘it’s all great, everyone is my 

friend, marvelous’). Afrika schiet daar ook 

uit. Opnieuw is East Asia de laagste. 
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Dit is het meest markante. Je ziet dat dat 

East Asia zichzelf uitermate laag 

beschrijven op consciëntieusheid, maar als 

nu wel één regio is die tot op het laatste 

detail georganiseerd is en die werkt als 

gek, dan is het East Asia. Als bv. de trein 

neemt in Japan, die vertrekt op de exacte 

minuut. Dat vind je bij onze NMBS niet 

terug, maar toch beschrijven wij ons als 

meer consciëntieuzer dan hen. Daarnaast 

beschrijven de Afrikanen zich als het 

meest consciëntieus. Maar als je daar een boot wil nemen om 3 uur, mag je al blij zijn als hij 

voor ’s avonds 9 uur vertrekt. Dus dat is een opvallende bevinding die je in je achterhoofd 

moet houden. 

 

In onderstaande tabel kun je nog eens de landen apart opzoeken: 
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C. Terracciano et al. (2005) 

 
Een aantal jaren geleden werd een onderzoek gedaan door Terracciano et al. waarin dit soort 

materiaal als hierboven (FFM aggregate trait patterns) vergelijken werd met FFM national 

stereotypes. Dus ze hebben aan mensen uit verschillende culturen gevraagd ‘wat is het 

stereotiep over je cultuur?’. Het achterliggend idee is dat ze eigenlijk op die manier 

probeerden te kijken of het stereotiep overeen komt met aggregate personality ratings die 

mensen zelf geven in die cultuur. Bijvoorbeeld populaire steotypes: 

- French: charming, agreeable, … 

- Americans: closed and conservative 

- Dutch: grudging, extraverted. .. 

 

Je gaat dus national character ratings (NC-ratings) gaan vergelijken met aggregate observer 

ratings. Is er daar nu correspondentie?  
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Als je gaat gaan kijken naar landen het hoogst scoren (links) in termen van het NC-stereotype 

op neuroticisme, en je gaat daar naar de scores van die landen gaan kijken in termen van hoe 

scoren ze reëel op de NEO-PI-R (uitgedruikt in een T-score met een gemiddelde van 50), en 

moest er overeenkomst zijn tussen die stereotypen en hoe mensen zich in die cultuur echt 

gedragen, dan zou je waarden vinden die unaniem die boven de 50 liggen, maar als je dus gaat 

kijken naar de scores van die landen, vind je niet vaak veel hoger dan 50, buiten enkele 

uitzonderingen. Omgekeerd, als je kijkt naar de landen die het laagst scoren (rechts), zou je 

moeten waarden vinden die allemaal substantieel onder de 50 liggen, en je komt hier wel al 

aardig in de buurt, maar dat is zeker niet het geval voor Burkina Faso.  

 

Zo kun hetzelfde onderzoeken voor als de factoren, bv. bij openness zou je rechts allemaal 

waarden boven de 50 moeten vinden, maar dat is nergens zo. En links zouden alle waarden 

substantieel onder de 50 moeten liggen, maar daar vind je een mix.  

 

 In het algemeen geen correspondentie, maar er zijn wel enkele uitzonderingen (bv. 

consciëntieusheid bij de Duitsers) 
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6. Conclusies 

 
- Culturen maken een verschil: het is een van de meest belangrijke factoren om naar te 

kijken  

- Meting: inspanningen voor doen 

- Verschillen binnen culturen dikwijls groter dan verschillen tussen culturen! 

- Cultuur >< individu: opletten met generaliseren 

- Stereotypen – aggregate traits 

- Grenzen vervagen (niet alleen geografisch) 

 

7. Take-away message 

 
- Cultuur is dynamisch 

- Operationalisatie van cultuur is niet evident >< categorisatie 

- Emic – epic benaderingen 

- Analyseniveau is heel belangrijk: individu  culturele groep 

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

nog up to date? 

- Variatie binnen is veelal groter dan variatie tussen 

- “National character”: geen kern van waarheid 

 

Voorbeeld examenvraagje: Welk van volgende gebruiken en attitudes zijn cross-cultureel 

universeel:  

 

1. Favoritisme tegenover de eigen groep  juist (zie p. 198) 

2. Solidariteit met de zwakkere  

3. Sexuele jaloersheid  juist (zie p. 198) 

4. Formeel onderwijs  

 

A: 1 en 2 zijn correct  

B: 1 en 3 zijn correct  

C: 2 en 3 zijn correct  

D: 2 en 4 zijn correct 

 

 Stelling 1 en 3 zijn correct, dus antwoord B 
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Hoofdstuk 6: Evolutionaire verklaringen 
 
Objectieven les 

- De basisideeën en kernbegrippen van de evolutionaire theorie kennen 

- De evolutionaire theorie kunnen toepassen voor het verklaren van de menselijke 

natuur, geslachtsverschillen en individuele verschillen 

- Voorbeelden van evolutionaire adaptaties binnen het domein van de differentiële 

psychologie kunnen geven 

- Het werk van Buss ivm mating strategies kunnen toelichten 

- Voorbeelden kunnen geven hoe men evolutionaire basisbeginselen wetenschappelijk 

kan toetsen 

- De beperkingen van de evolutionaire theorie kunnen toelichten 

 

1. Evolutionaire theorie: principes en basisbegrippen 

 

A. Evolutie: introductie 

 
De evolutionaire psychologie gaat grotendeels terug op het gedachtengoed van Darwin, 

waarbij geponeerd wordt dat ieder individu een resultaat is van een zekere afstamming. Bij 

die afstamming zijn twee processen heel belangrijk 

o Overleving tot reproductieve leeftijd: als je je genetisch materiaal wilt 

doorgeven, dan moet je het kunnen uitzingen tot op een leeftijd waarop je je 

kunt voortplanten. Als je bijvoorbeeld een bepaalde genencombinatie hebt die 

ervoor zorgt dat je dodelijke kanker krijgt, maar dat is maar wanneer je 50 jaar 

bent, dan is de kans dat je je genen ondertussen al doorgegeven hebt groot. 

Moest je echter een genencombinatie hebben die leidt tot een lethaal effect 

op de leeftijd van 5 jaar, dan heb je je genen nog niet kunnen doorgeven.  

o Reproductie: Het is niet alleen voldoende om te blijven leven tot dat je een 

reproductieve leeftijd hebt bereikt, maar je moet er dan ook nog in slagen om 

aan reproductie te doen. 

 

 Dus die twee principes zijn zeer belangrijk in da hele evolutionaire idee. 

  

Elke mens is dus het resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces. Dat loopt natuurlijk 

over ettelijke generaties. 

 

Sinds Darwin weten we dat er allerlei adaptaties zijn en we weten ondertussen ook dat er 

allerlei species uitgestorven zijn. De vraag is, hoe komt dat? Dat heeft in belangrijke te mate 

te  maken met het feit dat sommige dieren niet meer adaptief waren aan de omgeving, terwijl 

andere dieren met andere adaptaties hadden wel een zekere aanpassing aan de omgeving 

(vb. giraffen, schildpadden, vogels door hun snavel, …). Bijvoorbeeld in tijden van droogte 
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kunnen de volgens met lange fijne snavels nog aan de zaadjes die moeilijk bereikbaar zijn, 

terwijl de volgens met een korte, dikke bek verhongeren en sterven snel uit. Dat kan gebeuren 

op één seizoen. Dus het idee van die adaptaties en een zeer interessant en belangrijk idee. 

Het pad en proces waarlangs deze adaptaties verlopen, is dat van natuurlijke selectie. 

Bepaalde varianten overleven en andere gaan eruit. 

 

B. Natuurlijke en seksuele selectie 

 
Een observatie is dat bepaalde dieren (te) veel nakomelingen hebben. Bij mensen valt dat 

relatief mee. Er relatief weinig vrouwen die 10 tot 15 kinderen baren. Maar er zijn dieren die 

per worp enorm veel nakomelingen hebben, en in die nakomelingen zie je een zeer grote 

variabiliteit. Bijvoorbeeld bij kleine katjes zitten er drie à vier sterke tussen en zit er nog één 

zwakker katje tussen. Het idee van die variabiliteit is interessant want je ziet dat je varianten 

hebt met een betere adaptieve waarde. Deze hebben meer kans om hun lijn verder te zetten. 

Daar steunt eigenlijk heel dat Darwiniaans idee op. Men heeft hierbij de term ‘survival 

selection’ geïntroduceerd.  

 

Er zijn allerlei vijandige natuurelementen die gaan inspelen op die adaptaties.  

 

Een voorbeeld van een adaptatie is dat we angst hebben voor sommige dieren, zoals voor 

tijgers. Dat is wel straf, want bijna niemand van ons werd al ooit in zijn leven direct 

geconfronteerd met een tijger. Dus deel van dit soort mechanisme zitten ingebakken in de 

manier waarop we ons gedragen. Een ander voorbeeld van adaptaties in voedingsvoorkeur. 

Waarom hebben mensen de afgelopen generaties de voorkeur ontwikkeld voor proteïnerijk 

en vetrijk voedsel? Dat heeft te maken met het feit dat we generaties terug hongersnood 

kenden. Je ziet dat al dit soort adaptaties waarbij mensen een voorkeur hebben voor 

proteïnerijk voedsel vroeger op geen gegeven moment een voordeel bood. Maar nu hebben 

we het omgekeerde. Tegenwoordig is de wereld in twee delen opgedeeld: langs de ene kant 

heb je de mensen die nog in hongersnood zitten en nog adaptieve voordelen halen uit hun 

voorkeur voor proteïne en vetrijk voedsel, en langs de andere kant hebben mensen te veel vet 

en proteïne voor handen wat leidt tot obesitas. Hier heeft die adaptatie eigenlijk geen waarde 

meer, maar is het net een gevaar. Wat nu adaptief is, zal binnen 50 à 100 jaar net niet meer 

adaptief zijn.  

 

Sommige kenmerken zijn eigenlijk weinig adaptief. Daarvoor heeft men een tweede 

mechanisme geïntroduceerd bovenop natuurlijke selectie, namelijk seksuele selectie. Dat 

heeft vooral te maken met het feit dat je ook tot reproductie moet doen. Dus het overleven 

tot de reproductieve leeftijd heeft te maken met natuurlijke selectie/survival selection, en aan 

reproductie doen heeft te maken met seksuele selectie. Je moet kunnen paren met iemand 

anders zodat je nakomelingen hebt en dat je genen in de genenpoel blijven. 

 



212 
 

Dan ga je zien dat men in de evolutionaire psychologie heel veel energie heeft gestopt in het 

onderzoeken van kenmerken die bijdragen tot wat heet ‘mating success’. Dat zijn alle 

processen die te maken hebben met het vinden van een partner.  

 

Er zijn eigenlijk twee vormen van selectie en competitie: 

- Intraseksuele competitie: de mannetjes kijken naar de vrouwtjes, en als er competitie 

ontstaat tussen de mannetjes, dan zie je dat er heel dikwijls een gevecht ontstaat, 

zowel bij mensen als ze gedronken hebben als bij dieren. De winnaar van dat gevecht 

kan meer genen doorgeven. 

- Interseksuele competitie: je moet er ook in slagen om een partner te vinden van het 

andere geslacht, je moet zoeken naar de goede kwaliteiten in een partner. 

Bijvoorbeeld de pauw: strikt genomen in termen van het principe van ‘survival 

selection’ is de grote staart van de pauw niet adaptief want het trekt extra aandacht. 

Maar het biedt wel een voordeel in termen van sexual selection, want de bedoeling is 

om een partner aan te trekken en kwaliteiten uit te stralen van ‘ik ben een gezond 

dier’. Als er pluimen ontbreken of die staart hangt scheef, heb je minder succes op 

voortplanting.  

 

 Dus die seksuele selectie is een zeer belangrijk principe bovenop die survival 

selection. Dus differentiële genenreproductie heeft te maken met succesvolle 

survival, maar ook met mate competitie (wie slaagt erin om met een partner te aan 

lopen en te paren?) 

 

C. Inclusive finess theory 

 

Jaren geleden zijn er mensen geweest die deze principes hebben gebruikt om een aantal zaken 

mee te gaan verklaren. Bijvoorbeeld Hamilton (1964) heeft de ‘inclusive fitness (IF) theory’ 

gelanceerd. Deze theorie zegt het volgende: voorplanting op zich is uiteraard belangrijk, maar 

in tweede instantie is ook allerlei ander gedrag bij het overleven van de afstammelingen. Het 

is namelijk belangrijk dat je in staat bent je genenmateriaal door te geven, maar het is ook 

belangrijk dat je afstammelingen overleven en hun genen doorgeven. Bijvoorbeeld wij houden 

onze kinderen heel lang bij ons. Het idee van opgroeien, opvoeden en allerlei instanties 

daarrond is om onze nakomelingen in leven te houden. Dus de inclusive fitness theory staat 

voor eigen reproductie succes én de effecten die men heeft op de reproductie van individuen 

met genetische verwantschap, gewogen voor deze verwantschap.  

 

Dat impliceert dat je meer risico gaat nemen voor genetische verwanten (investering) én dat 

de grootte van dit risico/investering in functie is van de genetische verwantschap. Hierrond 

zie je soms discussie opduiken i.v.m. altruïsme, zorg voor eigen kinderen versus zorg voor 

andermans kinderen, etc. 
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D. Resultaten van het evolutionair proces 

 

De resultaten van het evolutionair proces zijn adaptaties: 

- Primair product van de evolutie 

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

recurrent structure of the world, causes the solution to an adaptive problem’ (Tooby 

& Cosmides, 1992) 

o Reliably: ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de levensloop, maar 

met varianten 

o Gestructureerd en als resultante van aspecten uit de omgeving, dus die 

adaptaties moet je eigenlijk telkens bekijken in associatie met de omgeving (bv. 

het feit dat wij decennia terug een voorkeur hebben ontwikkeld voor vetrijk 

voedsel, begint ondertussen net tegen ons te werken omdat er ondertussen in 

de omgeving al heel veel zaken veranderd zijn) 

o Moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem (dat is elk probleem 

dat zich aandient in het kader van overleving of reproductie) 

- Kernelement van zo’n adaptatie: ‘special design’, je moet het zien als een soort sleutel 

die heel specifiek in een slot past, denk bijvoorbeeld aan de vorm van een fijne bek die 

tussen de steentjes aan zaadjes kan; gaat terug op de eigenschappen van een 

adaptatie als oplossing voor een specifiek probleem: efficiëntie, precisie en 

betrouwbaarheid  

- Adaptaties zijn op hun beurt vergankelijk in functie van zich wijzigende omgevingen 

(vb. xenofobie: vroeger was het noodzakelijk onze ‘resources’, o.a. voedsel, te 

beschermen voor onze eigen nakomelingen, maar tegenwoordig is er nood aan in 

stroom) 

 

Ook bij-producten van adaptaties zijn resultaten van een evolutionair prroces : vb. lamp die 

behalve licht ook warmte geeft; vorm van de neus (voor mensen is het adaptief weinig 

belangrijk wat de vorm van de neus is, maar voor andere dieren is dat van cruciaal belang) 

 

Random variaties, ‘evolutionaire ruis’: neutraal met betrekking tot selectie, vb. vorm van de 

oorlel (geen impact op de primaire functie) 

 

 Evolutionaire psychologie is dus primair gericht op beschrijving van de adaptaties 

 

E. Evolutionaire psychologie: 3 uitgangspunten 

 
1. Domein-specificiteit: adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek 

probleem: 

o Adaptief: bv. voorkeur ontwikkeld voor suikerrijk voedsel 

o Geen direct nut voor de oplossing van andere problemen 
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2. We worden geconfronteerd met een groot aantal adaptieve problemen, en 

daartegenover gaan we dan een groot aantal adaptieve mechanismen ontwikkelen, 

vb. ‘natuurlijke’ angst voor verschillende elementen, bv. angst voor een tijger zonder 

ooit geconfronteerd te zijn met één  protectie tegen de verschillende vijanden, 

moest het zo zijn dat we altijd eerst ervaring moeten opdoen met iets gevaarlijks voor 

dat we er bang van worden, dan bevordert dat niet bepaald de overleving 

3. Functionaliteit: onze psychologische mechanismen en systemen zijn functioneel 

afgestemd op het bereiken van een doel 

 

F. Het evolutionair perspectief op 3 niveau’s van de persoon 

  

1. Menselijke natuur (2) 

2. Sexeverschillen (3) 

3. Individuele verschillen (5) 

 

2. Evolutionair perspectief op de menselijke natuur 

 

A. Erbij horen 

 
Binnen onze samenleving hebben wij een heel groot adaptief mechanisme ontwikkeld wat 

heet ‘erbij horen’/‘in de groep blijven. Als je bijvoorbeeld een soort Big Brother-experiment 

zou houden, kan je allerlei interpersoonlijke relaties gaan bestuderen en je zal meteen allerlei 

adaptieve mechanismen ziet van erbij horen of niet erbij horen en dat je ook meteen een 

hiërarchie zal zien optreden in de groep. Het levert namelijk adaptief voordeel als je erbij 

hoort. 

- Hogan (1983): status en acceptatie door de groep als belangrijkste motieven  

- Baumeister & Tyce (1990): ‘sociale angst’ is een soort adaptatie om 

afkeuring/uitsluiting door de groep te vermijden 

- Baumeister & Leary (1995): de groep dient verschillende adaptieve mechanismen van 

het individu: 

o Delen van bronnen (voeding, info, …) 

o Beveiliging bieden tegen externe dreiging; defensie in groep 

o Potentiële partners (reproductie) 

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

- Elder & Clipp (1988) hebben daar een paar toepassingen van gegeven: support: 

oorlogsveteranen rapporteren de meeste hechte relaties met voormalige strijders; 

band hechter naarmate het aantal gesneuvelden toeneemt. Naarmate er meer horror 

was, hoe dichter de band werd door dat onderliggend principe van survival selection: 

‘wij hebben het overleefd’ 

- Rabbie & Horwitz (1969): meer oriëntatie op de in-group na toekenning van een 

reward aan één van de groepen (?) 
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B. Helpend gedrag en altruïsme 

 

Onderliggend principe van altruïstisch gedrag is 

functie van genetische verwantschap (in dalende 

volgorde): Bijvoorbeeld wie redden van je familie uit 

een brandend huis wanneer je maar 1 keer naar 

binnen kan? Bevindingen hierop van Burnstein et al. 

(1994): Jongere verwanten worden meer geholpen 

dan oudere verwanten want personen met hogere 

reproductieve mogelijkheden worden meer geholpen 

(in levensbedreigende situaties tenminste). 

Bijvoorbeeld als je een filmpje wil maken om donaties 

in te zamelen voor een ramp, dan moet je kinderen 

tonen van 10 à 12 jaar, want zij zijn al een eind op weg 

voor het bereiken van de reproductieve leeftijd, en ze 

hebben nog het meest kans om zich voort te planten.  

 

 

 

 

 

Dus in life or death situaties worden jonge kinderen meest 

geholpen en 75- jarigen minst. Variant hierop: 

hongersnood condities: curvilineair verband; piek op 10-

jarige leeftijd. Maar in triviale situaties worden 75-jarigen 

meer geholpen dan 45-jarigen. 

 

 

 

 

 

 

C. Emoties 

 
- Expressie en herkenning van emoties is universeel 

- 3 evolutionaire perspectieven: 

o Universaliteit als criterium voor adaptatie (?) 

o Emoties leiden het individu naar ‘fitness affordances’ of vermijden van situaties 

die de fitness aantasten, je hebt een enorm veel voordeel met het goed kunnen 

emoties lezen, bv. als je in een mondeling examen zit en je kan zien aan het 
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gezicht van de prof dat je verkeerd aan het antwoorden bent, kan je je 

antwoord nog snel een draai geven 

o Manipulatie hypothese: emoties gebruikt om de psychologische mechanismen 

van anderen te bespelen vb. boze blik + verbale dreiging: meer effectief 

 
 Emoties is een zeer belangrijk en interessant onderzoeksterrein voor evolutionaire 

psychologen 

 

3. Evolutionair perspectief op geslachtsverschillen 

 

A. Sekseverschillen 

 

- Seksen zullen verschillen op terreinen waar ze geconfronteerd werden met 

verschillende adaptatie problemen 

- Kernvragen vanuit een evolutionair perspectief op sekseverschillen: 

o In welke domeinen/terreinen ondervinden mannen en vrouwen adaptieve 

problemen? 

o Welke sekse-specifieke mechanismen zijn hieruit geresulteerd? 

o Welke sociale, culturele en contextuele inputs beïnvloeden de grootte van deze 

sekseverschillen? 

- Voorbeelden sekseverschillen: Agressie, jaloersheid, seksuele variatie en 

partnerselectie 

 

B. Agressie 

 
- Cross-culturele observatie: substantiële proportie van de moorden gepleegd door 

mannen op mannen  

- Evolutionair verklaringsmodel voor intraseksuele competitie (dat is een typisch 

fenomeen dat je kan verklaren op grond van intraseksuele competitie): 

o Mannelijke zoogdieren kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwelijke 

zoogdieren, dat maakt dat er meer variabiliteit is in termen van 

nakomelingschap in de mannelijke groep  

o Sommigen zullen veel nakomelingen hebben; andere bijna geen: ‘effective 

polygyny’ 

o Competitie binnen de seksen is afhankelijk van de variatie in reproductie: cfr 

robben in California (5% van de mannetjes produceert 85% van de 

nakomelingschap) 

o Species met hoge reproductievariatie zijn sterk seksueel dimorf: sterk 

uitgesproken verschil in grootte en structuur tussen mannetjes en vrouwtjes: 

bijvoorbeeld: 

 robben: mannen 4 keer groter dan de vrouwtjes 
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 Chimpansees: mannetjes 2 keer groter dan vrouwtjes 

 Mensen: mannen 12% groter 

 

 Sexueel dimorfisme + competitie tussen mannen zijn evolutionaire mechanismen:  

agressie bij mannen op grond hiervan verklaren 

 

C. Jaloersheid 

 
- Er is altijd een zekere fundamentele twijfel over het vaderschap; is doorgaans minder 

het geval bij moeders 

- Dus mannen en vrouwen zullen verschillen in het gewicht dat ze toekennen aan cues 

die jaloersheid uitlokken: hypothesen: 

o Mannen, omdat ze willen voorkomen dat ze gaan investeren in een kind dat 

niet van hen is, gaan meer gewicht aan seksuele ontrouw 

o Vrouwen: meer gewicht aan factoren die het langdurig commitment van de 

man in gevaar brengen, vb. verliefd worden op een andere persoon 

- Resultaten: als je nu gaat vragen aan mannen en vrouwen wat ze het ergst vinden 

(seksuele ontrouw of verliefd worden op een andere partner), dan worden de 

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

o Beide groepen reageerden sterk afwijzend op de twee opties; 

o Maar bij geforceerde keuze: sterke verschillen in de lijn van de voorspellingen 

(vrouwen vinden seksuele ontrouw minder erg dan verliefdheid en bij mannen 

net omgekeerd) 

 

In bovenstaande tabellen zie je dat die verschillen tussen mannen en vrouwen groot zijn. Dat 

een dergelijk verschil aanwezig is, vind je cross-cultureel terug. Maar je ziet ook dat die 
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verschillen variëren in verschillende landen. Bijvoorbeeld in Korea hecten mannen het meest 

belang aan seksuele ontrouw. 

 

Alternatieve verklaringen voor jaloersheid (DeSteno & Salovey, 1996): 

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

(‘double shot-hypothese’) 

- Vrouwen denken het omgekeerde: verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw (‘reverse 

double-shot hypothese’) 

 

Additioneel onderzoek (Buss et al., 1999):  

- kiezen tussen 2: wat maakt je het meest van streek? Partner vormt een emotionele 

relatie met een ander, zonder seks of partner heeft een seksuele relatie met een ander, 

zonder emotionele band  35% verschil tussen mannen en vrouwen (evolut 

hypothese) 

- Ander scenario: partner én seksueel én emotioneel gebonden aan een rivaal: wat vind 

je het ergst?  63% van de mannen vonden het seksuele het ergst t.o.v. 13% van de 

vrouwen 

 

 Samengevat: 

o Sterke cross-culturele replicatie 

o Over verschillende methodes 

o Double-shot hypothese verworpen 

 

4. David Buss: onderzoek naar matingstrategieën 

 

A. Sekseverschillen in aantal seksuele partners 

 
Predictie volgens de evolutionaire principes: Wie minder investeert in zorg voor de 

nakomelingschap, zal minder selectief partners kiezen en kiezen voor multipele partners 

 

Ongehuwde M/V universiteitsstudenten werd gevraagd hoeveel sekspartners ze zouden 

willen in de toekomst? 

- Vrouwen: 1 tijdens de volgende maand en 4 tot 5 in hun hele leven 

- Mannen: 2 tijdens de volgende maand, 8 de volgende jaren en gemiddeld 18 in hun 

hele leven 
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B. Sekseverschillen en ‘seks met een onbekende’ 

 
Een heel bekend experiment van Clark & Hatfield (1989): studenten benaderd door EC 

(experimental confederate): 3 condities: 

- Wil je uitgaan? (55% vrouwen akkoord/50% mannen akkoord) 

- Wil je mee naar mijn appartement? (6% vrouwen akkoord/69% mannen akkoord) 

- Wil je seks met mij? (0% vrouwen akkoord/75% mannen akkoord) 

 

Vrouwen: vonden aanpak erg grof, vonden het een vreemde vraag; daarentegen de mannen: 

voelden zich gevleid; 25% weigeraars zochten verontschuldigingen (‘ik moet dringend weg’, 

‘mijn lief wacht’) 

 

Oliver & Hyde (1993): vonden grote sekseverschillen m.b.t. houding t.o.v. casual seks: mannen 

stonden hier meer positief tegenover 

 

Angier (1999): heeft kritiek op dit experiment en trekt deze verschillen in twijfel: vrouwen 

denken meer aan het gevaar dat verbonden is aan het optrekken met een vreemde 

 

Clark (1990): replicatie van bovenstaande gegevens; vrouwen gaven niet aan bang te zijn; 

gaven eerder verontschuldigende antwoorden op de vraag waarom ze niet mee uit gingen 

 

Clark (1990): ‘misschien willen vrouwen wel seks met een onbekende, maar alleen als hun 

veiligheid is gegarandeerd’ 

- M/V gecontacteerd door goede bekenden die een erg positieve beschrijving van de 

onbekende gaven; nadien dezelfde vragen voorgelegd 

- Resultaten: 

o Date (91% vrouwen akkoord/ 96% mannen akkoord) 

o Seks (5% vrouwen akkoord/ 50% mannen akkoord); niemand bracht veiligheid 

ter sprake 

 

Johnson (1970): 48% van de Amerikaanse mannen t.o.v. 5% van de vrouwen hebben interesse 

in buitenechtelijke seks 
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Terman (1938): mannen (N=769) – vrouwen (N=770): 

- 72 % van de mannen 

- 27 % van de vrouwen verlangde naar buitenechtelijke seks 

 

Sigusch & Schmidt (1971): 46 % van de Duitse mannen versus 6 % van de vrouwen zou ingaan 

op een one-night stand 

 

C. Sekseverschillen en partnervoorkeur 

 
- Hypothesen: 

o Mannen verkiezen fysieke aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) 

o Vrouwen verkiezen financiële middelen en potentieel 

- Resultaten: hypothesen bevestigd; beiden groepen klasseerden andere kenmerken 

(persoonlijkheid) hogerop in de hiërarchie. 

- Dit werd bevestigd in 37 culturen (Buss, 1999). 

- Buss & Barnes (1986): alternatieve verklaring voor het verschil: ‘Structural 

powerlessness hypothese’ (SPH) (staat uitgelegd in het boek) 

- Eagly & Wood (1999): mannen geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’ (zie boek) 

 

Hieronder zie je drie parameters van wat mannen versus vrouwen belangrijk vinden: good 

financial prospect, good looks en perferred age difference. Je ziet dus dat in gelijk welke 

cultuur de gemiddelden voor good financial prospects hoger zijn bij vrouwen. Als je gaat gaan 

kijken naar good looks, dan zie je het tegenovergestelde. Mannen geven meer gewicht aan 

good looks dan vrouwen. Bij perferred age difference zie je bij mannen allemaal negatieve 

getallen en bij vrouwen allemaal positieve gevallen. Dat betekent dat mannen een voorkeur 

hebben voor jongere vrouwen en dat vrouwen een voorkeur hebben voor oudere mannen.  
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Hieronder zie je nog eens een samenvattende figuur over wat we al allemaal gezien hebben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hieronder heb je een aantal revolutionaire hypothesen met het soort evidentie die daarvoor 

gevonden is (niet uitgelegd, zelf nalezen): 
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5. Evolutionair perspectief op individuele verschillen 

 

A. Individuele verschillen 

 

We hebben in eerste instantie het evolutionaire perspectief op de species gehad, in tweede 

instantie hebben we die principes proberen toepassen op het verklaren van geschillen tussen 

geslachten waarbij we de klemtoon hebben gelegd op het feit dat die twee groepen 

verschillende problemen moeten doorstaan waar een adaptieve aanpassing voor is gevonden. 

Uiteindelijk gaan we de evolutionaire principes gaan toepassen op individuele verschillen. Dit 

is het moeilijkste te bestuderen en het is het meest speculatief. 
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Drie evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen (kort uitgelegd want staat 
uitgewerkt in handboek): 
 

1. Omgevingsinvloeden op species-typische patronen (bv. afwezigheid van een 

vaderfiguur leidt tot vroeger seksueel rijp zijn en vroeger zelf seksuele relaties starten); 

speculatief en niet-causaal te interpreteren 

 
2. Adaptieve zelfbeoordeling van erfelijk bepaalde kenmerken:  je krijgt reactief 

erfelijke reactie en mensen gaan op grond daarvan zich op een bepaalde manier gaan 

gedragen: vb. stevige/zwakke lichaamsbouw: men gaat zich consistent in die richting 

gaan gedragen/opstellen (vb. meer agressief of meer coöperatief)  

 
3. (zie *) Frequentie-afhankelijke selectie: vb. mating strategie van vrouwen:  

o Investering in het vaderschap 

o Kwaliteit van het genenmateriaal 

Mogelijkheid dat ze moet kiezen: attractieve mannen kunnen kiezen voor korte 

relatievormen (de vrouw moet dan inboeten op het eerste criterium)  2 

verschillende strategieën: 

o Unrestricted marriage strategie: attractiviteit: ‘sexy sons’ fenomeen – grotere 

competitie tussen de mannen: succes daalt 

o Restricted marriage strategie: investering, ‘stage’: meer vrouwen zoeken 

mannen om te investeren: succes daalt 

 Succes van de strategie: afhankelijk van het voorkomen in de populatie: wanneer de 

strategie meer voorkomt in de populatie  minder succesvol 

 

*Uitleg: Degenen onder ons die modegevoelig zijn, beoefenen zelf frequentie-afhankelijke 

selectie. Hier is het toegepast op matingsstrategieën van vrouwen. Er zijn twee strategieën: 

ofwel investeer je in het vaderschap, ofwel investeer je in de kwaliteit van het genenmateriaal. 

Als je wil investeren in goed genenmateriaal, dan moet je gaan voor de ‘sexy sons’/‘good 

looking types’, maar de kans is dat de good looking types ook elders gaan ‘shoppen’. De andere 

strategie is dat je gaan kiezen voor investering in het vaderschap, dat je gaat kiezen voor een 

partner die committed is, die bij je blijft, die je niet achterlaat als je daar met een jonge kroost 

zit, etc. Dat zijn de twee centrale strategieën. Het succes voor het kiezen voor de ene of de 

andere strategie over generaties is afhankelijk van het voorkomen in de populatie.  

 

Dat is zoals in de mode. Naarmate een trend meer voorkomt in de populatie, wordt die trend 

minder populair en komt hij geleidelijk aan ook weer minder voor. Als die trend dan weer bij 

niemand meer voorkomt, wordt die plots opnieuw populair, etc. 

 

Dus als vrouwen willen investeren in attractieve partners, dan gaan ze moeten inboeten op 

dat criterium van een goede vaderschap, want die attractieve partners hebben ook veel kans 

bij andere vrouwen. Dus vrouwen meer een meer gaan inzetten op die unrestricted marriage 
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strategie, dan krijg je na enkele generaties meer en meer ‘sexy sons’ als nakomelingen van die 

mannen met goede genenkwaliteit. Hierdoor zal dan de intraseksuele competitie tussen de 

sexy sons groter worden en zal het succes van de investeringsstrategie gaan dalen. Dus dan 

gaan vrouwen beginnen zoeken naar een restricted marriage strategie, en dan gaan ze 

mannen zoeken die bereid zijn van bij hen te blijven. Maar dan worden de enkele ‘sexy sons’ 

weer populairder. En zo gaat het verder. Het is een cyclische beweging. 

 

Voorbeeld van frequentie-afhankelijke selectie: Darwins theorie verklaart komen en gaan 

van de baardentrend 

 
Uit HLN, 16 april 2014 
 
Ruige stoppels of volle baard: het is al lang niet meer het handelsmerk van de hipster. Van 

David Beckham tot Michael Douglas, en dichter bij huis Tomas De Soete en Freek Braeckman: 

allen waren ze vorig jaar een extra steuntje in de rug voor de Movember-beweging, waarbij 

mannen zich in de maand november niet scheren om zo aandacht te vragen voor 

prostaatkanker. Dat gezichtsbeharing aan populariteit won, konden ook 

scheermesjesfabrikanten niet langer ontkennen toen ze vorig jaar met dalende verkoopcijfers 

werden geconfronteerd. Maar ze kunnen opnieuw gerust ademhalen bij Gilette en 

consoorten, want de trend lijkt alweer voorbij zijn hoogtepunt heen te zijn en de bus 

scheerschuim zal niet langer onaangeroerd blijven staan. Net dat komen en gaan van de 

baardentrend inspireerde wetenschappers aan de University of New South Wales om een 

dynamiek te vinden is die het modeverschijnsel kan verklaren. En die vonden ze bij de 

evolutietheorie van Darwin. Vier stadia van baardgroei : De wetenschappers vroegen ruim 

1.400 vrouwen en nog eens 200 mannen de aantrekkelijkheid van verschillende gezichten te 

bepalen naargelang vier stadia van baardgroei: 

gladgeschoren kaken, het stoppelbaardje, een week geen 

scheermes aangeraakt en een volle baard. 44 Sommigen 

werden vooral foto’s van mannen met volle baarden 

getoond, anderen kregen vooral gladgeschoren mannen 

te zien, terwijl een derde groep een mix van alle vier 

stadia werden getoond. Resultaat: Wat bleek? Zowel de 

volle baarden als gladgeschoren gezichten werden (door 

mannen én vrouwen) aantrekkelijker beoordeeld 

wanneer ze minder voorkwamen. 

 

Die bevindingen - die werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Biology Letters 

- sluiten netjes aan bij de evolutietheorie van Darwin en zijn negatieve frequentie-afhankelijke 

selectie die stelt dat een groep aantrekkelijker wordt als hun populatie afneemt. Ofwel anders 

gezegd: we worden seksueel aangetrokken door partners die een zeldzaam voorkomen 

hebben. Dus wanneer bekende mannen als George Clooney en Ben Affleck een baard dragen, 

vinden we hen (extra) aantrekkelijk, maar wanneer die trend nadien in groten getale wordt 
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gekopieerd, komt er een punt wanneer mannen met gladgeschoren wangen opnieuw de 

bovenhand nemen. Omgekeerd geldt de stelling evengoed: wanneer de meerderheid van de 

mannen opnieuw massaal naar hun scheerspullen grijpen, zullen na een tijd mannen met 

baard opnieuw aantrekkelijker worden bevonden en een evolutionair voordeel hebben. 

Trendsetters weten bij deze wanneer ze het scheerschuim wel of niet moeten bovenhalen 

 

B. Prisoner’s dilemma – Differential K-theory 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt twee verdachten die iets mispeuterd hebben. Als ze beiden met elkaar zouden kunnen 

overleggen, dan zouden ze echt kunnen afspreken van ‘we bekennen helemaal niet’. Dus in 

dat geval, als prisoner A en prisoner B, ‘does not confess’ en ‘does not confess’, dan krijgen ze 

beiden een veroordeling van één jaar omdat de bewijslast niet sterk genoeg is. Maar als 

prisoner A benadert wordt door de politie, en de politie zegt ‘in ruil voor een bekentenis en 

het eraan lappen van prisoner B, krijg jij een vrijspraak, maar dan kunnen op z’n minst de 

andere erbij lappen en die krijgt dan 20 jaar. Maar het dilemma is hier dat A niet kan 

overleggen met B. Hetzelfde gebeurt bij B: als B bekent en informatie geeft over prisoner A, 

gaat B vrijuit maar krijgt A 20 jaar cel. Opnieuw kan B niet overleggen met A. Er kan zich nog 

een andere situatie voordoen: dat is dat ze beiden gestrikt worden in het trucje van de politie 

en ze verklikken beiden de andere. Dan krijgen ze beiden 10 jaar. Dus ofwel krijgen ze geen 

cel, 1 jaar cel, 10 jaar cel of 20 jaar cel. 

 

Dat is het klassieke prisoner’s dilemma. Dat wordt ook vaak toegepast bij dieren. Stel je hebt 

twee konijnen: konijn A en konijn B. Ze hebben honger. Stel dat ze er niet op uitgaan om eten 

te gaan zoeken, blijven ze alle twee honger hebben, maar ze lopen ook geen enkele kans dat 

ze gepakt worden. Maar als konijn B naar buiten gaat, eten gaat gaan zoeken, dan gaat hij 

meer energie hebben dan konijn A, maar hij loopt wel meer gevaar dan konijn A. Net hetzelfde 

voor konijn A: als konijn A eten gaat gaan zoeken, heeft hij meer energie, maar hij loopt de 

kans gedood te worden. Een groter voordeel zou zijn moesten ze kunnen overleggen en 

moesten ze beiden naar buiten gaan, dan hebben ze alle twee eten en is het risico om gedood 

te worden, gedeeld door twee.  
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Dit prisoner’s dilemma principe (coöperatie en non-coöperatie) kan je gaan vertalen in een 

soort evolutionair iets: het wordt gebruikt om verschillen in leider-volger relaties te verklaren. 

 

(?) Differential K-theory (Rushton, 1985): tradeoff between parental investment and mating 

effort: 

- K-factor is matig negatief (-.24) geassocieerd met Neuroticisme 

- K-factor is sterk negatief (-.67) geassocieerd met Psychoticisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Nettle (2006) 

 

We hebben al gezien in vorige lessen dat variabiliteit in persoonlijkheidstrekken en 

intelligentie 30 – 60% genetisch worden verklaard. Hoe kunnen we nu deze genetisch 

bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren? We hebben heel sterk de klemtoon gelegd op 

variabiliteit in termen van adaptaties, en we hebben gezegd dat een adaptatie eigenlijk iets 

specifieks is. Dus het idee dat er rond specificiteit nog veel variabiliteit zou bestaan, dat wringt 

ergens. Dus hoe ga je nu die variabiliteit die genetisch doorgegeven wordt gaan verklaren in 

termen van adaptaties? 
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a. Winnowing effect of natural selection 
 

Een van de klassieke elementen in de evolutionaire psychologie is dat er een soort ‘winnowing 

effect of natural selection’ zou zijn (to winnow = ziften, filteren). Het gevolg hiervan zou zijn 

dat er weinig genetisch bepaalde variatie overblijft voor fitness gerelateerde eigenschappen. 

Wat niet bijdraagt tot het overleven in een of andere soort, zal er uit gaan door ziekte, geringe 

aanpassing, niet reproductie, etc.  

 

Maar waarom vindt je dan ook ogenschijnlijke weinig adaptieve menselijke eigenschappen? 

We weten allemaal dat bv. neuroticisme een goeie predictor is voor depressies. Depressie is 

zeker niet een adaptief iets. Dus evolutionair gezien zou je geneigd zijn om te denken dat dit 

in de loop van enkele generaties in termen van variabiliteit eruit zou moeten gaan. Maar dat 

is niet wat we in de data zien! We blijven in de data variabiliteit zien. Dus klopt dit soort 

redenering wel? 

 

 Er zijn verschillende posities ingenomen geweest. Nettle gaat lijnrecht tegen deze 

‘winnowing effect’-redenering in. Als je gaat observeren, zie je dat genetische 

variabiliteit observeerbaar is in alle soorten en er zijn zeer verschillende 

mechanismen om dit te verklaren, namelijk o.a. de volgende van Tooby en Cosmides. 

 

b. Toby & Cosmides 
 
Tooby & Cosmides (1990, 1992), heel belangrijke evolutionaire onderzoekers, poneerden de 

volgende stelling: “human genetic variation … is overwhelmingly sequestered into functionally 

superficial biochemical differences, leaving our complex functional design universal and 

species typical (p. 25, 1992).  

 

Dus hun idee is dat als er ergens een erfelijke variatie in een bepaalde trek observeerbaar is, 

dan zal dat waarschijnlijk een indicatie zijn dat het niet te maken heeft met een adaptatie. 

Denk aan de drie grote producten: adaptatie, bijkomende adaptatie en evolutionaire ruis. Dus 

zij zien ‘heritable variation’ als een soort ruis-fenomeen. Bij natuurlijke selectie gaan 

onsuccesvolle varianten weg. 

 

 Nettle ook hier tegen in: er zijn verschillende voorbeelden binnen niet-humane 

species die de stelling van Tooby & Cosmides tegenspreken. Vanuit dit perspectief 

moet je bestuderen hoe variatie kan voortbestaan ondanks selectie, zelfs wanneer dit 

bijdraagt tot fitness. Daar geeft hij een paar schitterende voorbeelden van. 
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c. Nettle 
 

Waarom kan variatie blijven bestaan? 

- Mutatie introduceert nieuwe varianten: 

o Selectie verwijdert ze als ze niet adaptief zijn (bv. denk aan het zwakkere katje 

in het nest van vier andere katjes, dat zwakkere katje kan misschien een 

maladaptieve mutatie hebben) 

o Hoe meer genen zijn betrokken bij iets fenotypisch, hoe groter de kans op 

genetische variatie. De meeste fenomenen die wij bestuderen zoals 

intelligentie, persoonlijkheidstrekken, etc., worden bepaald door multiple 

genen. Het is dus doorgaans dus een combinatie van meerdere genen die 

zorgen voor variabiliteit.  

- Maar er zijn ook veel verschillende aspecten aan fitness: 

o Investering in het ene gaat dikwijls ten koste van het andere 

o  Dat is het idee van de trade-off  

o Op ieder moment/plaats: 

 optimaal niveau van een trek (vanuit het standpunt van fitness) 

 maar dat kan heel vlug wijzigen 

 

Bijvoorbeeld: mensen die absoluut niet neurotisch zijn, zeer stabiel zijn en zich nooit geen 

zorgen maken om het een of om het andere, zullen misschien te laat beginnen studeren. 

Mensen die meer aan de neurotische kant zijn, zullen op tijd beginnen en zullen minder in 

tijdsnood raken. Dus hier biedt neuroticisme een voordeel. Maar neuroticisme is ook een 

goede predictor voor latere depressies. Dus investering in het ene gaat ten koste van het 

andere. Er zit altijd een trade-off in. Dus je kan niet zeggen dat alleen maar heel stabiele 

mensen voordeel hebben. Je kan dus niet redeneren van ‘neuroticisme is slecht dus het zal na 

enkele generaties verdwijnen’. Dus alleen maar stabiel zijn is niet adaptief. Maar omgekeerd, 

zeer onstabiel zijn is ook problematisch. Dat is eigenlijk de reden waarom we evolutionair 

gezien altijd met variabiliteit in de distributie blijven zitten. Want op ieder moment en plaats 

kan een bepaalde trek een voordeel zijn, of net een nadeel zijn. Het moment dat het een 

voordeel is (bv. zenuwachtig voor de voorbereiding voor het examen zodat je snel start), kan 

snel omslaan in een moment dat het een nadeel is (bv. niet helder kunnen denken op je 

examen van de zenuwen). Het is dus altijd een trade-off. 

 

(zie nog voorbeelden dia 54 en 55) 
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Hij heeft deze verklaring toegepast op The Big Five: 

 

 Neuroticisme 
Positieve effecten: 

- Angst heeft een signaalfunctie voor gevaar 

- ‘kanarie’ functie (men nam kanaries mee naar de mijnen omdat kanaries snel van hun 

stokje vallen als er te weinig zuurstof is) 

- N is ook gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit 

 

Negatieve effecten: 

- Depressie, angsten, stress 

- Chronische activatie van stress mechanismen 

 

 Extraversie 
Positieve effecten: 

- Sociabiliteit ~ aantal seksuele partners 

- Vluggere integratie in sociale groepen 

- Optimisme (langer leven) 

 

Negatieve effecten: 

- Sensation-seeking – risicogedrag 

- Ongevallen - Unsafe seks 

- Echtscheidingen (stepparenting) 

- Risico’s voor personal survival en offspring welfare 

 

 Openheid voor ervaringen 
Positieve effecten: 

- Exploreren van mogelijkheden 

- Creativiteit wordt meer attractief gevonden door vrouwen tijdens hun vruchtbare 

termijn in hun cyclus (Haselton & Miller, 2006) 

- Poëten en visuele kunstenaars hebben meer sexuele partners (Nettle & Clegg, 2006)  

 

Negatieve effecten: 

- Schizotype eigenschappen; eigenaardige percepties 

- Psychose; schizofreen gedrag 

 

 Altruïsme / Agreeableness 
Positieve effecten: 

- Empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie 

- Hulp en ondersteuning 

- Altruïstisch gedrag en reciprociteit 
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Negatieve effecten: 

- Weinig gevaloriseerd op het economisch slagveld 

- “Unconditional trust of others is almost never an adaptive strategy” 

 

 Consciëntieusheid 
Positieve effecten: 

- Werkgerelateerd 

- Prediceerbaar en betrouwbaar 

- Ambitie ‣ Zelf-controle – bijsturing 

 

Negatieve effecten: 

- Inflexibel 

- Opportuniteiten missen; zijn geen norm/regel brekers 

- Laten directe kansen liggen 

 

 Conclusies van Nettle 

o Variation: trade-offs of different fitness benefits and costs 

o MacDonald (1995): ‘fitness disadvantages at the extremes”  heeft een 

stabiliserend effect 

o Nettle: normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de richting 

van de selectie; dus geen stabiliserend effect, maar fluctuatie 

o Opmerking: Sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, 

maar toch blijft erfelijke variatie bestaan (vb. Fysieke symmetrie) 

o Maar mutaties verantwoordelijk voor het voortbestaan van a-symmetrie 

 

6. Onderzoek naar de persoonlijkheid van dieren  

 
 zie les persoonlijkheid 

 

7. Beperkingen van de evolutionaire theorie 

 
- Adaptaties lopen over duizenden generaties: precieze selectieve krachten zijn moeilijk 

te achterhalen; soms speculatief 

- Waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie 

- Afhankelijk van de kennis over psychologische mechanismen; vb onderzoek omtrent 

jaloezie: welk zijn de uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee gepaard, …  

- Moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn 

veranderd 

- Verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch 

onderzoek 
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8. Take-away message 

 
- Levert heel wat interessante hypothesen op 

- Empirische ondersteuning voor een aantal basisideeën 

- Niet evident om toe te passen voor het verklaren van individuele verschillen, maar is 

een terrein “in progress” 

- Scope: humaan – niet-humane wezens 

- Nettle (2006): interessante bijdrage voor het FFM 

- Opletten voor reductionisme 

 
 

Voorbeeld examenvraagje: Volgens de inclusive fitness theorie, is de waarschijnlijkheid dat je 

iemand zal helpen afhankelijk van:  

 

A: de mate van welstellendheid van die persoon  

B: de mate van genetische verwantschap 

C: de fysieke aantrekking tot die persoon  

D: de inschatting of die persoon al dan niet een potentiële partner is 

 

 Antwoord B (zie pagina 212) 


