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📝
Hoofdstuk 10: IQ testen (elina 
margashvili)
 Introductie 

Individueel afgenomen tests Binet dan Turmen) vs tests afgenomen in 
groep

Individueel afgenomen testen worden tests nog steeds veel gebruikt vb 
WISC

Nadelen: 

kruipt veel tijd in

zeer kostelijk: daarom werden testen afgenomen in groepen tijdens 
de oorlog. Die worden veel gebruikt vandaag omdat zeer efficiënt is

Testbatterijen vs enkelvoudige tests

Testpatterijen zoals bij WISC aantal subtests die we afnemen. We 
proberen groot deel, of volledige domein van intelligentie in kaart te 
verengen, vraagt zeer veel energie

Enkelvoudige tests op specifieke contexten, korte manier op iemands 
intelligentie functioneren te krijgen

Contextspecifieke noden
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voor specifieke doelstelling vb Wonderlic Personal test specifiek 
bedoelt om eerste selectie hebben voor mensen voor een job

What's in a name? Intelligentie, geschiktheid, prestatie, cognitieve 
vaardigheid 

Problematisch in psychologie, welke naam gebruiken we naar onze 
constructen te verwijzen? er is enorme verwarring aan de gang

Waneer het gaat om intelligentie wat zijn de termen in de literatuur naar 
voren komen naast inteligentie zien we geschiktheid (aptitude), 
prestatie, achievement en cognitieve vaardigheid. Er zijn testen in de 
praktijk geen intelligentie testen noemen maar geschiktheid testen of 
cognitive ability tests omdat intelligentie bij groot deel van bevolking 
zeer negatieve connotatie heeft, dat iets vaststaat, dat intelligentie 
genetisch bepaald zou zijn, dat statusverschillen bevestigd enzovoort 
daarom geeft men andere naam

Vanuit wetenschappelijk perspectief is dit zeer problematisch want het 
is niet omdat je andere naam geeft dat je ook iets anders aan het meten 
bent

Er is wel conceptueel onderscheid tussen termen, intelligentie 
verwijst meer naar algemeen vermogen of een set van algemeen 
vermogen, terwijl geschiktheid heel duidleijk als betekenis heeft dat je 
nagaat hoe goed is iemand geplaatst geschikt om te profiteren van 
bepaalde opleiding, training of hoe zeer is iemand geschikt om 
bepaalde job uit te voeren. Geschiktheid te maken met met toekomst, 
je probeert voorspellen hoe goed iemand zal doen

Prestatie is tegenovergestelde van geschiktheid, iemand heeft iets 
gedaan, iets geleerd, heeft een training ondergaan, studie gevolgd en je 
gaat kijken wat heeft persoon daarvan geleerd dus geschiktheid is de 
test vooraf en bij prestatie achteraf 

Cognitieve vaardigheid is heel algemeen, vandaag noemen we veen 
intelligentie testen cognitieve vaardigheids testen, je kijkt na hoe goed 
iemand is met cognitief materiaal 

Grote peobleem: verschillende testen vanuit die verschillende 
benaderingen zijn gemaakt dat die heel hoog correleren, en dan is de 
vraag ben je wel iets anders aan het meten? of waneer je prestatie meet 
en blijkt hoog correleert met een intelligentie test dan ben je iets anders 
aan het meten
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Ander probleem wanneer we naar de literatuur moeten kijken, dat er 
verwarring is wat de antecedent is en wat consequent is. vb SAT heel 
veel gebruikt selectieinstrument in VS, in sommige wetenschappelijke 
oz wordt de SAT behandeld als intelligentie test die prestatie voorspelt 
en in andere wetenschappelijke oz wordt de SAT gezien als een 
prestatie test die voorspelt word door intelligentie ⇒probleem want je 
kan niet zeggen predictor en criterium (validiteit)

Ander probleem: gebrip intelligentie maatschappelijk beladen is, in 
praktijk, mensen die beslissingen moeten nemen, gebruiken andere 
begrip voor intelligentie (zie boven)

 Individueel afgenomen testbaterijen 

WAIS en WISC historisch was onderscheid tussen verbaal, performaal, 
totaal IQ (vandaag anders)

meest gebruikt in heel de wereld

Kaufman Adult Intelligence test KAIT: onderscheid tussen gekristalliseerde 
en vloeiende intelligentie 

Gekristalliseerde intelligent: wat heb je gelered doorheen je opleiding, 
opvoeding, ervaringen 

Vloeiende intelligentie: hoe goed kan je omgaan met nieuw materiaal, 
hoe flexibel en snel kan je denken en omgaan met nieuw materiaal 

Vlaamse versie van KAIT is aan het toe aan het update

Heeft ook te maken met economie, Pearson grootste testuitgever ter 
wereld die de WISK en de WAIS uitgeeft en ze hebben beslist om niet 
meer in KAIT investeren in Nederland en België enkel nog in WAIS en 
WISC omdat WAIS en WISK brengen meer op. Voor Vlaamse praktijk 
veld is dat beetje problametisch omdat je kan mensen niet zomaar 
hertesten met de instrument als je de WAIS of WISC hebt gebruikt bij 
late adolescenten, je meot andere test gebruiken dus in Vlaanderen het 
aanbod kwaliteitef goede instrumenten daardoor verschraald 

Sterktes van individueel afgenomen tests:

Contingente itempresentatie:

 je moet niet iedereen alles voorleggen 

de items die je in begin aanbiedt een beetje afstemmen obv niveau 
van wat je weet van een persoon
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 Observatie van antwoorden 

Je kan kijken hoe mensen tot die antwoorden komen

dat je dus mee kan observeren wat mensen doen op zo’n test dan 
kan je vaststellen vb dat iemand griep heeft, of andere ziekte 

het is een sterkte maar ook een zwakte omdat je risico loopt dat je 
observaties interpretatie zijn, en je interpretaties zeer subjectief zijn. 
Je moet hiermee voorzichtig zijn en toch proberen te afname zo 
mogelijk te standaardiseren en binnen de gedtandaardiseerde 
afname interpretaties te gaan maken

 Testbatterijen afgenomen in groep

De Otis Lennon Test: in VS rond schoolse context veel gebruikt; gebruikt 
voor schooladvies en selectie doelstelli

Comprehension, verbale component: begrip, synoniemen, antoniemen, 
zin aanvullen en gewoon redeneren. Een balangrijk aspect wat we later 
terug gaan zien komen dat onderscheid tussen redeneren en begrijpen, 
enerzijds tekst, woorden begrijpen en anderzijds kunnen redeneren met 
woorden (verbal reasoning)

Niet verbale tests: fuguratief (visuele perceptuele vaardigheden meret) 
redeneren en kwantitatief redeneren 

let op: belangrijk hier gaat steeds over redeneren. figuratief blijken 
ook iets anders te meten; hier gaat om echt om redeneer test met 
niet verbaal of kwantitatief materiaal
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De Cognitieve Abilities Test: vooral in verenigd koninkrijk in schoolse 
context; gebruikt voor schooladvies en selectie doelstellingen

Verbale component: 

verbale kwalificatie, zinnen afmaken, verbale analogieën 

Kwantitatieve component:

kwantitiatieve relaties, getalreeksen, vergelijkingen opbouwen 

Niet-verbale component:

figuur classificaties, figuur analogieën (typisch inductief redeneer tes 
, analyse
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De SAT SATI, SATII, schrijven van essay): veel gebruikt in VS als 
toegangsproef tot het hoger onderwijs 

SAITI gaan we het meeste bespreken

Algemene cognitieve vaardigheden meet 

Als we verwezen naar SAT bij volgende sessies dan verwijzen we 
naar SATI

!SAT instrument dat wordt gebruikt als toegang tot hoger onderwijs 
heb je 2 grote componenten

Verbale comprehension component: reading comprehension, 
sendence completion 

Mathematics component: numerical operations, algebraic 
operations, geometry, statistics ans probability

Let op: idee is niet schoolse kennis te meten vb bij algebraic 
functions moet je in principe kunnen doen met kennis van 2de 
jaar middelbaar, het gaat over de kennis die je paar jaar geleden 
hebt geleerd 
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Opvallend: SAT wordt gebruikt voor hoger onderwijs, groot 
verschil van SAT met Cognitieve abilities test en Otis Lennon test 
dat geen verbaal redeneren subtest niet inzit bij SAT, er zit toch 
deel van verbaal redeneren toch in SAT. Figuur analogieën of 
matrix patronen (matrix test) zitten er niet in omdat je dit niet bij 
alle opleidingen nodig hebt. Voor hoger onderwijs heb je 
algemene cognitieve vaardighede nnodig maar geen ruimtelijk 
inzicht. Matrix patronen worden niet in SAT gebtuikt omdat ze zo 
ver van dagelijkse leven zitten (facevaliditeit)

SATII prestatie proef

men gaat echt vakinhoudelijke kennis testen 

Schrijven van essay: recent bijgekomen

heel lang men heeft enkele gebruik gemaakt van multiple-choice 
testen dus SATI is een multiple-choice test en SATII is een multiple-
choce test

wat blijkt studenten krijgen grote toegang tot onderwijs obv die 
testen en aantal studenten bakten er toch niets van omdat in hoger 
onderwijs dat je ook werkjes meot maken en essays moet schrijven, 
dat ging absoluut niet bij sommige studenten 
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3de toegevoegd dat studenten in kader van selectie ook worden 
beoordeeld hoe goed ze in staat zijn om een essay te schrijven

De Armed Services Vocational Atitude Battery ASVAB 

we hebben hier heel veel gegevens over de standaardbatterij die 
Amerikaanse leger gebruikt voor selecties en voor promoties 

heel veel mensen worden getest

mensen kunnen hele carrière maken in leger

Voordelen van leger: het is vrij gesloten systeem is. als je wilt 
bekijken hoe goed vorospelt intelligentie, hoe goed mensen gaat 
doen op werkvloer, in octext van leger kan je redeleijk gemakkelijk 
onderozeken omdat er in 1 systeem, 1 organisatie dan kan je 20 of 
30 jaar later kijken waar mensen terecht komen, hoe doen mensen 
het in de loop van hun loopbaan maar in beroepscontext is dat 
moelijker odmat mensen gaan van ene naar andere organisatie waar 
verschillende manieren zijn waarop promotie gemaakt kan worden

je kan meer zeggen dan hoe ziet de relatie met school

Armes Forces Qualification Test AFQT niet enkel gebruikt in VS maar ook 
in andere publiekeinstanties 

4 subtests van ASVAB vormen de AFQT
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Arithmetic Reasoning

Mathematical Knowledge

Paragraph Cpopmrehension

Word Knoledge

die algemene vaardigheden vergelijking met SAT; inhoudsgewijs zet er 
een verschil in de moeilijkheid van de items, voor leger richten ze voor 
groter deel van bevolking 

 Enkelvoudige testen

⇒kan gaan over heel simpele testen in kader van veel onderzoek wordt 
gebruikt 

Baddeley's drie minuten redeneertest: correleert .60 met verbale 
intelligentie 

eenvoudige test, niet veel begrip voor nodig maar wat blijkt als je hier 
hoog op scoort dan scoor je ook hoog op een lange subtest waarbij je 
verbaal begrip wordt gemeten vb een SAT, dus waarbij je complexe 
teksten moet gaan lezen en laat zien dat je dat begrijpt  waarbij je 
woordkennis wordt getest

hiermee meet je enkel hoe snel iemand verbale informatie kan 
verwerken en blijkbaar hangen die twee substantieel samen

.60 is redelijk hoge correlatie maar als je wil weten welk percentage van 
de variantie vb een verbale subtest verkaard door deze 3 minuten test 
dan moeten we de correlatie kwadrateren dus de proportie verklaarde 
variantie is het kwandaat van correlatie dan zit je op .36 dus 36% 
ongeveer een derde van variabiliteit in een copmlexe redeneer verbale 
test, leestest, begripssterkte vat je al door eenvoudige snelheidstest

Wonderlic Personal Test: belang van switchen tussen taken

Snelheidstest test wordt veel gebruikt in selectieprocedures 

Duurt 12 minuten
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Mensen krijgen redelijk eenvoudige vragen en ze moeten gedurende 12 
minuten zoveel mogelijk van vragen oplossen en hun eindscore is 
gewoon aantal vragen dat ze gedurende 12 minuten correct hebben 
opgelost

Fuguur: voorbeelden die in die vragen zouden kunnen zittenen er zijn 
verschillende dingen; 

op zichzelf relatief eenvoudige vragen maar ze peilen telkens naar 
verschillende aspecten verbaal, numeriek, fuguratief 

Dus hoe goed kunnen mensen snel switchen tussen mentale 
processen, en telkens die switch maken aandacht bij nieuwe item 
houden en daar zo snel mogelijk op reageren

Dit blijkt redelijk hoog te correleren met intelligentiepatterij de WAIS. 

Meet WAIS ben je veel tijd en geld kwjit maat met deze test kan je in 
12 minuten een beeld krijgen van iemands zijn algemene intelligentie 
(goed in selectieprocedure)

Raven's Progressive Matrices: matrixredeneer test; veel gebruikt in Europa 
en VS

Ontwikkeld op theoretische basis
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Idee: intelligentie abstract redeneren een essentieel onderdeel is van het 
construct vb als je mensen vraagt wat is kermerkend voor intelligent 
persoon dat hij abstract kan redeneren, mensen zijn hier over eens

In WISC en WAIS schalen zat historisch geen abstract redeneertesten, 
die waren niet geschikt om algemene intelligentie te meten

Zeer goede maat voor algemene intelligentie 

 Thema's in het testen

Taalgebruik 

Onderscheid taalvertrouwdheid en taalbegrip zijn hoog gecorrigeerd 
maar je kan ze toch onderscheiden 

Taalvertrouwdheid: in welke mate begrijp je woorden in de taal

Taalbegrip: in welke mate begrijp je het gebruik van die woorden in 
een context, in een tekst

Geary: onderscheid primaire en secundaire mentale capaciteiten (vb 
dyslexie)

Primaire mentale capaciteiten: capaciteiten die iedereen over heel 
de wereld ontwikkeld tijdens het leven, begrijpen van taal, befrijpen 
van verbale communicatie = primaire verbale capaciteit 
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Secundaire mentale capaciteiten: tekst kunnen schrijven en 
daarmee de weg kunnen; in gealfabetiseerde samenlevingen leren 
we taal te verwerken via een symbolen systeem

kan zijn dat je daar niet goed mee overweg kan en toch begrijpen 
typische vb dyslexie, mensen met dyslexie kunnen heel 
taalvaardig zijn maar hebben heel specifiek probleem verwerken 
van geschreven materiaal. 

Visueel-ruimtelijk redeneren: 

Onderscheid tussen perceptie en redeneren; je hebt testen met 
percepte en testen die puur werken met redeneren 

Geslachtseffecten op mechanisch redeneren

items waarbij geroteerd moet worden, allerlei bewerkingen op de 
fuguur moeten gebeuren vb je hebt stimulus 1 en je mag die stimulus 
roteren in het vlak dan kan je 3 van de 4 figuren rechts van de 
streep bekomen en 2 van de 4 figuren kan je niet bekomen door 
figuur roteren in het vlak

Geslachtsverschillen bij taken waarbij geroteerd moet worden, zeker 
als je 3-dimensionale rotaties gebruikt, mannen doen duidelijk beter 
dan vrouwen 

Discussie: bij Raven's Prograssive Matrices zijn geen 
geslachtsverschillen (heel klein)

Mathematisch redeneren; dikwijls in selectieproeven 

Vooral secundaire mentale capaciteiten: iets wat we verworven hebben 
in onderwijs; er zijn ook cultuurverschillen

Belangrijk in Westerse maatschappij 
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Deductief en inductief redeneren: centraal voor definitie intelligentie, maar

Cultuurgevoelig

Deductief redeneren: 

Er zijn niet veel deductieve testen vb syllogistisch redeneren 

Cultuurgevoelig vb in tijden van Sovjet Unie cognitieve testen 
uitvoeren bij verschillende etnische groepen en in Kazachstan 
syllogistische taken zoals alle beren in .. zijn wit, mijn broer is 
naar .. geweest en heeft een beer gezien, wat was de kleur van 
de beer? voor ons is dit heel eenvoudig maar voor mensen in 
Kazachstan zeiden 'hoe kan ik dat weten?, ik ben nooit in ... 
geweest' blijkt als je Westerse scholing hebt gehad dan ben je 
bereid dit soort syllogistische redeneringen toe te passen op 
materiaal waar je niet vertrouwd mee bent, in traditionele 
samenlevingen doet men dat niet. Toen: syllogistische redeneren 
was cultureel gegeven, sommige kunnen niet omdat het nog niet 
in cultuur ontwikkeld is = foute redeneringen want antwoord was 
al een bewijs van syllogisme redeneren. We hebben bewijs dat 
syllogistisch redeneren universele capaciteit is wat cultuur 
gevoelig is dat je bereidheid om toe te passen op materiaal waar 
je niet vertrouwd mee bent

Inductief redeneren: ook probleem wanneer men vraagt naar de 
correcte antwoord 

Het correcte antwoord via consensus: 357? je moet aanvullen 
357 wat is volgende getal? 11 of 9 alle twee mogelijk, tis 2 of het 
zijn priemgetallen 11

Geschiktheid vs prestatie

Conceptueel verschillend, maar sterk gecorreleerd 

Als iets te hoog correleerd moet je afvragen of je iets anders aan het 
meten bent

 Testconstructie en testgebruik

�IQ meten met een schaal

Intelligentiequotiënt IQ z = (y - M / S (geobsedeerde getal min 
gemiddelde gedeeld door satdaarddeviatie, maar die z score gaan we niet 
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gebruiken en waarom we IQ score hebben uitgevonden omdat ipv 2 te 
zegen tegen de ouder kan je zeggen tis een IQ van 70

IQ = 15(standaarddeviatie) * z (z score)+ 100 (gemiddelde)(IQ 
berekenen)

�Relatieve maat

Assumptie: IQ is normaal verdeeld

2/3de tussen 85 en 115

9/100 minder dan 80 en 9/100 meer dan 120

1/100 minder dan 65 en 1/100 meer dan 135

�Verdeling van de testscore: normaal of niet? 

IQ scores zijn normaal verdeeld, is dit een feit van de natuur of 
niet?

Antwoord 1 Neen IQ is normaal verdeeld omdat we IQ tests van 
maken, want we hebben onze tests zo geconstrueerd. 

Je kan makkelijk test maken die niet normaal verdeeld is vb ik 
steek heel veel moeilijke vragen in dat meeste mensen niet gaan 
kunnen beantwoorden dan krijg je heel schijve verdeling

Antwoord 2 waarschijnlijk is IQ normaal verdeeld is in de populatie

wat gebeurt er met je verdeling als je een som maakt van een 
groot aantal variabelen die elk hun verdeling hebben dan gaat die 
sterk lijken op normale verdeling. Dus als je veel variabele 
samenvoegd je krijgt uiteindelijk normaal verdeling
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Argument: IQ is samengaan is met heel veel verschillende factoren 
genetischefactoren als heel veel omgevingsfactoren die elk heel 
klein beetje meer invleod hebben op intelligentie, als dit klopt kan je 
verwachten dat intelligentie in populatie normaal verdeeld is

Itemselectie en itemevaluatie: schaleerbaarheid van items

items moeten aan strikte criteria voldoen; dus kijken in de KTT naar de 
moeilijkheidsgraad, naar de itemrestcorrelatie of in de MTT de 
moeilijkheidsparameter en discriminatieparameter dus we gaan kijken 
hoe goed items schaleerbaar zijn en zeker wanneer het gaat om 
vaardigheden verwachten we heel duidelijk items kunnen maken die 
makelijk zijn, moeilijker, tot zeer moeilijk en items kunnen geordend 
kunnen worden op onderliggende schaal dan gaan we onderzoeken of 
dat klopt

Differentiatie impact (bij Fairheid): onderscheid tussen vertekening en 
impact!

op itemniveau, sommige items voor bepaalde bevolkingsgroepen 
anders worden geïnterpreteerd vb de vraag naar 'wie is de eerste 
president van VS' is duidelijk voor ons  stuk moeilijker is dan voor 
Amerikanen, dat is een kennisvraag dat peilt naar iemands algemene 
kennis maar afhankelijk bij wie, bij welke groep je die vraag stelt gaat 
die anders functioneren dan spreken we van differentiele impact of 
differentiele itemfunctioneren dan spreken we van vertekening, want 
het is niet omdat we minder goed weten wie de president is dat we 
minder almegene kennis hebben. Item is gewoon niet geschikt 
tezelfdertijd in verschillende groepen te gebruiken 

Vertekening: 

Impact: er zijn reële verschillen tussen groepen in vaardigheid 

historish beargumenteerd dat intelligentie zelfde is tussen alle 
bevolkingsgroepen dus als we verschillen vinden in intelligentie 
scores dan wilt zeggen dat intellgientie scores gebiasd zijn, 
verketend zijn ⇒ problematische redenering, er kan ook reële  
impact (verschillen) zijn

IRT-scores als alternatief voor ruwe scores KTT?

Meeste onderzoek dat gepubliceerd hierover gewerkt is met ruwe 
scores, mens heeft gewoon de som genomen van items dat correct 
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beantwoordt, soms wordt er ook gewerkt met IRT-scores

IRT-scores hebben duidelijk voordeel itv validiteit, begrijpen beter hoe 
die test, item functioneert 

Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer & plafondeffecten 
(vb diagnose van mentale beperking)

Naar gebruik toe moeten we meestal gaan normeren, meestal zijn 
scores niets, scoers hebben maar een betekenis als ze kunnen afzetten 
tegen normgroep dus we gaan wat we met IQ doen een persoon 
vergelijken met een referentiegroep en tis maar een functie van 
veergelijking dat die betekenis krijgt of iemand hoog, minder hoog, of 
laag of middelmatig scoort

Dit kan soms tot rare toestanden leiden, vroeger heeft Flyneffect 
plaatsgevonden of het cohorteffect zoals intelligentie scores zijn er 
op vooruitgegaan, dus intelligentie om de zoveel jaar wordt opnieuw 
aangepast en gehernormeerd maar wat is het gevolg daarvan? 
gevolg: na 15 jaar intelligentie test afnemen in kader van diagnose 
van mentale beperking, wie de aan de laagste onderkand ligt van de 
verdeling en als hij de oude test aflegt dat iemand net daarboven 
kan zitten maar als die nieuwe test aflegt dat hij onder zit. Om 
zelfde mentale beperking te hebben meot je meer weten 15 jaar later 
dan 15 jaar voordien, het is zinnig om dit te veronderstellen 

⇒ criterium van mentaal beperking schuift mee op

SATI obv 1000 mensen, in VS (zie punt 7

de score op de SATI en kans dat men na 6 jaar bachelor haalt: 

1)hoe hoger score op SAT hoe hoger kans op slagen 

2)zelfs mensen die heel laag scoren hebben een kans 

3)zelfs mensen met hoge scores slagen niet altijd

er is heel duidelijk effect

perfect voorspellen doen we niet, we doen kansuitspraken
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 Tests in personeelsselectie

Belangenconflict tussen instelling/organisatie en individu: vergelijken van 
"odds on succes" met "cost:benefit ratio"

je hebt kans op slagen en dat leidt tot bepaalde benefit, als instelilng je 
accepteert en je bent succesvol met afleggen met je traject, hoeveel 
brengt dat voor de intstelling itv inschrijvingsgeld, subsidie door 
overheid en kijken naar student die niet slaagt wat is de kost die 
daarmee verbonden is DUS de kans dat iemand slaagt vergelijken met 
wat opbrengt als iemand slaagt 

en waar moet je die cutoff leggen als je die selectie proef zou maken 
obv econmische gedachtegang?

product de kans op slagen maal benefit moet groter zijn of gelijk 
aan de kans om niet slagen maal de kost 
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Ontbrekende informatie: wat evalueren (meten) de testen niet?

Vaardigheden die kunnen worden getest, maar meestal niet worden 
getest: vb praktische intelligentie, sociale intelligentie, 
oriëntatievermogen (dit zit typisch niet in intelligentie batterij omdat we 
dit veel minder nodig hebben in onze maatschappij), emotionele 
intelligentie (dit kunnen we wel meten)

Vaardigheden die niet conventionele testformaat passen: vb leren, 
reflecteren, creativiteit

waardigheden die we heel belangrijk vinden en die niet in 
intelligentie tests kunnen zitten omdat ze niet passen in het 
testbenadering vb je gaat iemand gedurende ander half uur of 2u  
allerlei taken voorleggen en je kan daarmee aantal dingen niet doen 
je kan heel moeilijk leren, hoe goed leert iemand, wilt zeggen dat 
mensen die nieuwe info krijgen die moeten verwerken en je moet 
nagaan 1 week, 2 weken, 3 weken een maand, 6 maanden later wat 
weten ze nog van, hoe goed hebben ze die info geleerd en 
opgeslagen in het geheugen;leren op lange termijn; reflecteren heel 
belangrijke bijdrage in maatschappij zijn het resultaat lang met iets 
bezig te zijn vb relativiteitstheorie Einstein tot deze theorie 
gekomen omdat hij heel lang nagedacht heeft en creativiteit iets 
nieuws verzinnen; creativiteit echt iets nieuws verzinnen dat meten 
we niet met onze intelligentie test, intelligentie test doet het 
omgekeerde we gaan na in welke mate dat mensen taken kunnen 
oplossen warvan we op voorhand precies weten wat de correcte 
antwoord is, voor belangrijke realisaties zijn dit belangrijke 
vaardigheden maar we kunnen ze niet testen in kader van klassieke 
intelligentie testen. 

Vaardigehid zelf testen, of iets wat er sterk mee samenhangt 
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Kijken hoe de vaardigheden correleren met klassieke intelligentie 
test, intelligentie test meet ze niet maar meten wel vaardigheden die 
daarmee samenhagen. Intelligentie test is een goede voorspeller van 
hoe goed je zou leren vb studie mathemathically precocious youth in 
VS data waarbij kinderen geïdentificeerd werden die zeer goed 
waren in wiskunde en wat blijkt die kinderen waren in staat op 
zomer cursus van maand wiskunde stof te leren die andere kinderen 
leren op een jaar. Dus mensen die hoog scoren op zo’n  intelligentie 
test blijken afhankelijk van type test in dat domein veel sneller lijken 
te leren.

We zullen ook kijken naar relatie tussen creativiteit en reflecteren

Maatschappelijke kwesties

Coaching: 

zeer sterk in VS, in alle opleidingen er toegangsproeven zijn dan is 
er een hele sector die zich gaan richten op het voorbereiden van 
kandidaatstudenten van toegangsproef, de vraag is hoe eerlijk is 
dat?

die is nog sterker aanwezig in Zuid-Korea, heel streng 
selectiesysteem

Gezichtsvaliditeit 

vinden mensen redelijk dat ze daarmee worden geselecteerd of niet

 Terugblik

Ondanks zeer verschillende theoretische achtergronden (vb Raven, 
WEISLER schalen of vanuit verschillende benaderingen) veel overeenkomt 
in inhoud: 

Verbale, kwantitatieve en figuratieve (soms terugkomen) dus zeer 
gelijkaardige inhouden die systematische terugkomen

Individuele afname, groepsafname en computerafname meten hetzelfde 
construct

ons formaat op zich, dat je mensen gaat testen in een korte tijdspanne 
beperkt wat je kan doen dus je kan niet alles meten in zo'n tijdsspanne, 
je kan niet nagaan hoe snel en effectief mensen leren, je kan niet 
reflecteren en creativiteit nagaan

Testen buiten de context beperkt wat kan worden gemeten 
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We kunnen wel systematisch nagaan en wat we nagaan systematisch 
ook uitwerken en blijkt degelijk te correleren met dingen die we niet 
kunnen meten

Waardevolle criteriulvaliditeitscoëfficiënten: tussen .30 en .85

relatie tussen SAT en skaagkansen

Beperkingen betekenen niet dat testen geen intelligentie reflecteren

evidentie dat tests degelijk meten wat ze bedoelen te meten


