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♻
Hoofdstuk 11: Theoretische 
benaderingen (elina 
margashvili)
⇒introductie op 3 grote theoretische benaderingen die we kunnen volgen om 
te identificeren wat intelligentie is. Validiteit is data+theorie, dus tis heel 
belangrijk om zich af te vragen welke theoretische modellen hebben we rond 
intelligentie na te denken

 Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën 

 Wat is de kenmerk van wetenschappelijke theorieën? 3 kenmerken:

Variabelen moeten in principe meetbaar zijn

Je doet uitspraken over dingen die in principe te observeerbaar zijn, 
en dat in principe is belangrijk, het wil niet zeggen wat je beweert in 
je wetenschappelijke theorie vandaag de dag nog niet kan niet 
onderzocht worden dat je theorie daarom onwetenschappelijk is vb 
relativiteitstheorie van Einstein, die in zijn theorie  voorspelde dat er 
gravitatie golven waren, die golven heeft men pas 3 jaar geleden 
empirisch kunnen vaststellen, toen was het niet meetbaar dat 
maakte het niet onwetenschappelijk. In principe moet het gaan over 
observeerbare fenomenen
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Theorieën moe

ten objectief interpreteerbaar zijn

Iedereen die voldoende scholing heeft gehad moet in principe 
kunnen begrijpen waarover het gaat, dat wil niet zeggen dat 
iedereen effectief kan vb relativiteitstheorie er zijn paar honderd 
mensen die echt weten wat theorie inhoud maar in principe stelt 
iedereen vrij die dit begrijpen

Theorieën moeten in principe empirisch verifieerbar zijn

je moet ze empirisch kunnen aantonen (zie volgende onder)

 Kiezen tussen concurrerende theorieën 

⇒ theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn, hier zijn we bij 
stilgestaan vanuit Messick, er is natuurlijk probleem van confirmatie het 
verifiëren 

Weg van confirmatie

er is probleem met confirmatie als benadering het verifiëren, je kan 
nooit vb verifiëren dat alle zwanen wit zijn, wat je wel kan doen is dat 
aantonen dat niet alle zwanen wit zijn op moment dat je een zwarte 
zwaan hebt geobserveerd = inductie probleem

Falsifiëring (kunnen we zeker doen) centraal in wetenschappelijk 
onderzoek 

hier is ook duidelijk probleem, komt duidelijk wanneer we onderzoek 
doen naar intelligentie, omdat intelligentie complex begrip is die heel 
veel verschillende aspecten van menselijk functioneren en zijn context 
samenhangt 

Zelden duidelijk verwerpen 

Bouwen dus van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar 
vergelijken

en kijken welke model verklaart het beste gegevens; effect van 
manipulatie (eeneiige tweelingen in zelfde omgeving of andere 
omgeving) op verband tussen testscores

Voorbeeld model: algemeen idee is onze intelligentie resultaat is van 
een genetisch aanleg en onze omgeving 
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Model: aan de basis ligt aan heel veel wetenschappelijk onderzoek 
waarbij je kijkt naar paren van mensen A en B en we observeren 
intelligentie score en gaan kijken hoe die gecorreleerd zijn van paren 
van mensen. We kunnen ook kijken naar social accomplishments vb wat 
is het studie dat iemand doet, type werk dat iemand doet, de jobstatus 
van iemand enzovoort en dat kunnen we ook gaan correleren en in 
verband brengen met de testscores. We veronderstellen dat beide 
worden bepaald alleen maar intelligentie belangrijke factor in is, de 
social accomplishments zijn nog andere redenen, bij onze testscores 
willen we zo kort mogelijk bij latent begrip intelligentie komen. En die 
intelligentie daarvan veronderstellen we dat het wordt beïnvloed door 
genetisch potentieel en omgeving. 

Nu kunnen we systematisch gaan manipuleren vb mensen nemen die 
het genetisch potentieel volledig delen in eeneiige tweelingen en niets 
delen qua omgeving. Eeneiige tweeling afgestaan voor adoptie en in 
verschillende gezinnen zijn terechtgekomen, en kijken hoe zijn die test 
met elkaar verbonden. Of omgekeerd kijken naar paren mensen die een 
omgeving delen, mensen die via adoptie zelfde gezin zijn 
terechtgekomen maar van andere ouders komen dus geen info delen 
maar wel omgeving delen en hoe is het met die overeenkomst. 

En door die modellen systematisch te vergelijken kunnen we een zicht 
krijgen op re relatieve impact van genetisch potentieel en van 
omgeving 
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 Systeemdenken

⇒belangrijk, wanneer het gaat over intelligentie moeten we vooral gaan 
denken itv systemen, er is geen 1 eenvoudige omgevingsfactor die tot 
intelligentie leidt of 1 gen

Intelligentie in ingebed in complex netwerk met andere geobserveerde en 
latente variabelen

en wat intelligentie onderzoek zo complex maakt een voorbeeld
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stel we gaan kijken naar de leesvaardigheden van een kind, 
belangrijk aspect van intelligentie van het kind

Proximale verklarende factoren: de genen van het kind en de 
omgeving waarin kind grootgebracht wordt 

Distale verklarende factoren: de genen van het kind zijn de 
functies van de genen van de ouders, en de genen van de ouders 
zullen waarschijnlijk ook een impact hebben op hoe de ouders 
het kind grootbrengen. Verstandige ouders gaan hun kind meer 
uitdagen, zorgen dat kind in goede school zit, dat kind naar de 
jeugdbeweging gaat, dat kind naar de muziekschool gaat, naar 
de academie dus stimulerendere omgeving aanbieden aan hun 
kind

Moeilijkheid waarmee we geconfronteerden worden: je hebt 
proximale factoren vb kijken hoe stimuleren omgeving van het 
kind is en hoe hangt dat samen met de intelligentie van het 
kind, dat blijkt zeer substantieel verband te zijn vb je kan 
kijken hoeveel kranten en boeken zijn aanwezig thuis, blijkt 
enorm gecorreleerd te zijn met intelligentie van het kind, je 
zou zeggen dat dit proximaal zo is maar niet noodzakelijk 
want mss is het distaal gewoon het resultaat van het feit dat 
ouders intelligenter zijn en dat intelligente ouders meer 
boeken hebben thuis, meer kranten hebben, moeilijkere 
woordenschat thuis gebruiken, dus wat proximaal 
omgevingseffect is zou distaal genetisch effect kunnen zijn

Proximaal facroten: stimulerende omgeving verhoogt IQ van 
het kind

Distale factoren: genetisch potentieel van ouders die 
doorgeven aan hun kinderen 

Onderscheid tussen proximale en distale invloeden

Feedbackloops (andere moeilijkheid)

Kind ondergaat opvoeding niet alleen maar geeft daar een vorm aan. 
Kind zelf heeft een impact hoe de ouders zich opstellen tegenover dat 
kind. Is de omgeving of het kind dat verantwoordelijk is?

Gecontroleerde, natuurlijke experimenten laten inherent maar 
deeluitspraken toe (andere moeilijkheid)
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vb onderzoek; natuurlijk experiment: waarbij kinderen uit de 
gefavoriseerd milieu waarbij sommige kinderen het geluk gehad hebben 
van een pleeggezin terecht te komen en andere kinderen niet. Men 
heeft gekeken hoe ze na een jaar evalueren, de kinderen die in dat 
milieu zijn groot geworden en de kinderen die de kans hebben 
gekregen om groot te worden in pleeggezin, blijkt substantieel effect 
(impact van omgeving) van adoptie 1015 IQ punten verschillen! maar 
dit zegt niets over genetische impact (gewoon door opzet van die 
studie), genen zijn constant gehouden in die studie, gemiddeld 
genomen verwachten dat kinderen in zelfde gedefovariseerd milieu 
geboren worden dat die gemiddeld genomen zelfde genetisch aanleg 
hebben

vb Kamin wou ook niets van genetisch impact weten

Goed afvragen deze studie waar laat die toe iets over te zeggen

Model formuleren voor de context waarin we het nodig hebben

 Intelligentie binnen sociale systemen 

Modellen worden ontwikkeld om omgeving te controleren 

Aptitude x treatment interactiemodel van Cronbach & Snow 
(voorbeelden vanuit pedagogie): psychometrische maten van IQ 
relevant, niet fMRI van neurale activiteit

is er een interactie tussen meest optimale doceermethode of 
leermethode en de intelligentie van het kind? en discussie gaat 
verder, wat is het beste kinderen in klassiek onderwijs laten waarbij 
ze in groep dingen moeten leren of kan je kinderen best zelf laten 
ontdekken en creatief bezig zijn met onderwerpen 

ze hebben gekeken of er een interactie is met intelligentie van het 
kind, met de aptitude de geschiktheid en blijkt idd zo te zijn. Als 
kinderen op voorhand werden getest en krijgen ze ene of de andere 
leermethode en wat blijk kinderen wat minder hoog scoren op die 
testen leerden meer met klassieke benadering, zeer duidelijk 
gestructureerd in groep en kinderen wat hoger scoorden leerden 
meer met een creatieve benadering. Er is dus blijkbaar interactie 
tussen iemands cognitieve vaardigheden en het type van onderwijs 
waar je het meeste van leert 
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ls je in dit geïnteresseerd bent dan ben je geïnteresseerd in typische 
psychomotorische intelligentie, je wilt mentale vaardigheid leren en 
te pakken krijgen via die psychologische testen

Ontwikkelen van nieuw geneesmiddel tegen cognitieve achteruitgang 
bij ouderen: fMRI wel relevant

Gemiddeld genomen ouderen doen minder goed, voor 
gekristalliseerde intelligentie blijft dat stijgen tot de hoge ouderdom 
maar er zijn sommige ouderen bij wie je scherpe daling ziet en men 
is op zoek om die daling tegen te gaan

Kijken naar de effect van medicatie op het hersenfunctioneren 
wanneer mensen taken uitvoeren, als pedagoog is dit niet zo 
interessant maar als je medicatie ontwikkeld is dat wel interessant 
want voor sommige aandoeningen waarvan we effect niet direct 
zien op de testen of zelfs niet vb mensen met hersentrauma’s 
waarbij mensen geen nieuwe info kunnen verwerken, zeer ernstige 
tekortkoming dat ze niet meer normaal kunnen functioneren in 
maatschappij maar toch nog kunnen heel veel taken van de WISC 
kunnen oplossen, gekristalliseerde inteligenties werken nog normaal

�Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden 
geformuleerd, dit maakt dat domein weer complex 

 Reductionisme

⇒proberen begrijpen wat er aan de hand is vanuit wetenschappelijk 
perspectief is dit reductionisme,  we gaan een fenomeen terugbrengen tot 
een onderliggend fenomeen

Reduceren om te begrijpen; we gaan een fenomeen reduceren tot ander 
fenomeen

wanneer je eigenschappen van water wil bestuderen dan ga je kijken 
naar welke molecule is uit water uitgebouwd enzovoort 

Van tests, over informatieverwerking naar hersenfunctioneren

Fenomenen reduceren tot ander fenomeen doen we bij 
inteliggentietesten

We vertrekken van het gedrag als een indicator van 
inteligentfunctioneren, dus hoe dat mensen presteren op onze tests
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dat gaan we terugbrengen tot informatieverwerkingsprocessen, in kaart 
brengen welke informatieverwerkingprocessen heeft personen nodig 
om zo’n test te kunnen oplossen

en dan kan je verder kijken, welke hersenprocessen liggen hier ten 
grondslag. Als we intelligentie test oplossen welke test het ook is, het 
gaat om activiteit in onze hersenen 

Tests- en hersenfunctioneren worden geobserveerd: 
informatieverwerkingsprocessen worden geïnfereerd

dus als we vb erkennen van nationale vlag: visuele patroondetectie, 
geheugenprocessen (info die je nu krijgt dan moet je die info gaan 
vergelijken met eentje die al hebt opgeslagen), verworven kennis 
(kennisbestand) �3 belangrijke informatieverwerkingsaspecten nodig 
om vraag te kunnen beantwoorden dan kijken naar hersenprocessen 
welke delen actief zijn 

Figuur: 3 niveaus van reductie

Prestatie op intelligentietests daar werken we mee als psychologen en 
het idee is dat dit ons iets vertelt over hoe mensen het doen in het 
leven

 Informatieverwerkingsniveau dat is een functie van enerzijds kennis 
die we hebben opgebouwd itv woorden, taal, hoe dingen 
functioneren, hoe dingen eruit zien. Ruimtelijke kennis, wat bevindt 
zich waar, en

  informatie-capabilities vaardigheden de snelheid van informatie 
waarmee je kennis uit dat kennis kan uithalen, of snelheid waarmee 
je nieuwe informatie tijdelijk kan opslagen, bijhouden en hoeveel je 
kan tijdelijk bijhouden. Die gaan terug naar de hersenen want het 
gebeurt in de hersenen, het is combinatie van genen die bepalen 
hoe je hersenen kunnen ontwikkelen en je levenservaringen die 

De rechthoeken zijn in principe observeerbaar. Er is evidentie dat er 
genetische verschillen zijn tussen mensen die leiden tot verschillen in 
intelligentie, leiden tot verschillen in de range waarin mensen zich 
kunnen ontwikkelen cognitief, maar we weten niet hoe dat precies 
werkt

De ovalen zijn latente variabelen, dingen die we niet rechtstreeks 
observeren, we observeren het kennisbestand niet rechtstreeks, we 
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leiden dat af vb adhv woordenschattest, we observeren niet 
rechtstreeks wat de snelheid is van toegang tot geheugen retrieval 
maar we leiden dat af adhv specifieke taken die we geven

3 niveaus, niveau van geobserveerd tests, niveau van 
informateverwerking en niveau van hersenenfunctioneren en 
intelligentie kunnen we op elk van die 3 niveaus gaan bestuderen

 Een studie op psychometrisch niveau

⇒voorbeeld gaat over testniveau (zie bovenstaande figuur) 

Reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren 

We gaan heel veel informatie reduceren tot eenvoudige dingen

vb onderzoek van Johnson & Bouchard 2005 oz naar intelligentie van 
eeneiige en twee-eiige tweelingen in VS die afgestaan zijn ter adoptie en in 
verschillende omgevingen zijn grootgebracht

436 participanten; familie getest door aantal 42 IQ-subtesten en aantal 
persoonlijkheidssubtesten

Uiteindelijk matrix met meer dan 16000 getallen;

We gaan kijken welke structuur zit daarin en kijken of we informatie 
kunnen reduceren, op verantwoorde manier tot beperkt aantal 
scores 
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Ze vonden zeer uitgebreide IQ-testen uiteindelijk goed konden 
weergegeven adhv 4 scores, dus 16000 getallen werden 
gereduceerd tot 4 x 436 getallen, 4 scores op

Verbale intelligentie V

Perceptuele intelligentie P

Rotatievaardigheden R

Algemene intelligentiescore G

⇒ g-VPR model representeert de data redelijk goed

⇒dit is wat we doen met psychometrie en reductie moet 
zinvol zijn!

📌 We kunnen er voorspellingen mee doen, maar zegt niet 
waarom, dan ga je een stapje verder, naar 
informatieverwerkingsprocessen kijken (punt 7 zie onder)

 Een studie op niveau van informatieverwerking

Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie: hoe mensen 
gaan tekst begrijpen 2 modellen nodig

Tekstmodel: enerzijds begrijpen wat die verschillende woorden en 
grammaticale constructies betekenen, en wat die tekst op zich 
betekent maar tekst heeft maar een heeft betekenis in context

Situatiemodel: dezelfde tekst wordt geschreven oor journalist van de 
VRT de politieke dienst of een tekst door een voorzitter politieke partij 
wordt geschreven, die ga je anders interpreteren dus andere situatie, 
andere context. 

�Dus je maakt een tekst model en situatiemodel en die combinatie 
gaat leiden aan betekenis die je geeft aan de tekst. Daarvoor heb je 
werkgeheugen nodig volgens informatieverwerkingstheorie, om 
tekst te verwerken moet je veel informatie tegelijk kunnen 
behouden, hoe meer informatie je kan tegelijk behouden hoe groter 
je begrip van de tekst en men heeft hiervoor geheugenspantaak 
ontwikkeld 

Werkgeheugen: 
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Geheugenspantaak: tussen 2 en 5,5 woorden

je krijgt zinnen te lezen na elkaar op eenscherm en op het einde 
moet men telkens laatste woord van elke zin die men heeft 
gelezen, blijkt ontzettend moeilijke taak te zijn

Mensen kunnen dit niet goed, mensen kunnen tussen 2 en 5,5 
gemiddeld genomen woorden onthouden in zo’n geheugentaak

Maar blijkt zeer hoog te correleren met verbale intelligentiemaat of 
met tekstbegrip

je moet niets doen, je wordt gewoon gevraagd om laatste woord 
weer te geven van de zinnen die je hebt moeten te lezen, je 
moest ermee niet redeneren

Blijkt mensen met grotere werkgeheugen (tijdelijk geheugen) 
blijken teksten beter te begrijpen

Je kan ook aantonen is dat heel concreet samenhangt met hoe 
mensen met verbaal materiaal omgaan 

vb the experienced soldiers warned about the dangers.. is 
grammaticaal ambigue 

want dat kan betekenen ervaren soldaten werden gewaarschuwd 
voor de gevaren of waarschuwden voor de gevaren want in 
engels kan dat beide betekenen

!Blijkt mensen dat hogere geheugenspan hebben gaan bij dit 
soort zinnen vertragen tot ambiguïteit duidelijk wordt en dan 
gaan terug sneller lezen

 Een studie op hersenniveau 

Onderzoekstechnologie 

X-stralen: structuur van de hersenen onderzoeken 

Hoe zijn de hersenen opgebouwd, welke delen van de hersenen zijn 
groter of kleiner

Functional magnatic resonance imaging (fMRI metabolisme - goede 
ruimtelijke resolutie

Heel precies in kaart brengen van waar die hersendelen zich 
bevinden die actief zijn

Goede ruimtelijke resolutie, we weten welke deel actief is
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Minder goede temporele resolutie, gebeurt na de activiteit

Elektro-encefelogram(EEG): neurale activiteit - goede temporele 
resolutie

We hebben goede temporele resolutie, zit heel kort bij activiteit zelf 
maar 

Veel minder goed ruimtelijk, we weten niet goed waar dat gedeelte 
precies actief was

⇒als we die informatie samenleggen kunnen we te weten komen over 
welk hersengedeelte is actief wanneer we welke taak doen

Voorbeeld: fMRI van verwerken syntactische complexiteit:

mensen krijgen items die verschillen in of grammaticaal moeilijker en 
moeilijker worden en men doet dan fMRI oz en kijkt welke/hoe 
hersengedeelte zijn actief

vb 3 zinnen die toenemen in grammaticale complexiteit 

The reporter attacked the senator and admitted the error. of

The reporter that attacked the senator admitted the error. of

The reporter that the senator attacked admitted the error.

Blijkt om dit soort taken op te lossen zien we dat er 2 
hersengedeelten vooral actief zijn Broca's & Wernicke's gebied, die 
belangrijk zijn voor verwerken van verbale informatie 

We zien ook naarmate zinnen grammaticaal moeilijker worden die 
gebieden actiever worden, bewijs voor die gebieden want 
moeilijkere taken vraagt meer verwerkingskracht van die 
hersengebieden

Hoe hoger de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit

Visie 1 Meer intelligente mensen hebben grotere motor die meer 
verbruikt dus meer metabolisme bij meer intelligente mensen

Visie 2 Intelligentere mensen hebben efficiëntere motor, kunnen met 
zelfde brandstof meer doen

Visie blijkt correct: wat we vaststellen is dat mensen die hoog 
scoren op verbaal intelligentietests dan gaan ze voor een zelfde 
moeilijkheidsgraad van item minder activiteit vertonen dus ze 
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hebben minder activiteit nodig dan mensen die lager scoren op 
die intelligentietest om dezelfde taak te verwerken 

Wat interessant is je ziet beide effecten in dit onderzoek. 

Je ziet effect dat bij iedereen plaatsvindt dus algemeen 
effect hoe grammaticaal moeilijker de zin hoe meer 
Wernicke's en Broca's gebied actief zijn en tegelijk zie je 
interindividueel verschil effect namelijk mensen die hoger 
scoren op die intelligentietest minder activiteit vertonen

 Kritiek op de niveaubenadering

⇒ over eerste niveau psychometrische benadering en tweede niveau 
hersenbenadering bestaat er geen discussie 

Er is consensus over het psychometrische niveau: bruikbaar voor 
praktische toepassingsgebied 

we kunnen niet zomaar iedereen onder fMRI leggen voor een 
jobselectie

Er is consensus over het (praktisch hersenonderzoek) hersenniveau: draagt 
bij tot begrip

leert ons over theorieën te verfijnen omdat we zien hoe bepaalde 
informatie wordt verwerkt en sommige vb onderscheid perceptietesten 
en redeneertesten, en die worden op andere gebieden verwerkt. Bij 
perceptietest is er nog onderscheid tussen het verwerken van stilstaand 
materiaal en mentaal verwerken van materiaal, blijkt op andere plaatsen 
in de hersenen verwerkt te worden, dus dit gaat degelijk over 
correlaties terug op verschil in hersenenfunctioneren

Er is discussie over het informatieverwerkingsniveau 

hebben we informatieverwerkingsniveau wel nodig?

Argumenten VOOR informatieverwerkingsniveau: 

Veel vragen in de praktijk passen binnen 
informatieverwerkingsbenadering: 

vb belangrijke concrete toepassing, luchtruimte controleren en 
dag in dag uit luchtbewegingen controleren, gelijktijdig volgen 
van aantal vliegtuigen; geschikte mensen voor nodig ⇒ dit heeft 
met werkgeheugen te maken, hoeveel info tegelijk kan je in je 
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werkgeheugen opslagen, heeft ook met aandacht te maken; voor 
die job algemene intelligentie is niet zo belangrijk

Beperkte kennis over hersenfunctioneren

We weten niet zoveel over de hersenen

We willen identificeren welke informatieverkingsprocessen van 
belang zijn voor verschillende mentale taken in intelligentietest of 
in dagelijks leven

Individuele verschillen in kaart brengen, woe kan wat beter vb 
werkgeheugen wie kan zijn aandacht beter bijhouden

Onderscheid tussen verschillende 
informatieverwerkingsprocessen; hoe efficiënt kan je met 
informatie omgaan en je kennisbestand 

Hoe goed je doet op testen maar ook hoe goed je doet in leven 
is een combinatie  van de 2

Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan:

Begrijpen van informatieverwerkingsprocessen

Meten van individuele verschillen in die processen; 

Meten van individuele verschillen in de kennisbestanden waarmee de 
processen werken

Argumenten TEGEN informatieverwerkingsnieau:

Meten de testen echt informatieverwerkings-processen?

informatieverwerkingsprocessen zijn latente begrippen, we 
observeren het werkgeheugen niet rechtstreeks, maar we maken 
taken waarmee we veronderstellen om werkgeheugen te meten, 
de vraag is of die taak adequaat is, MAAR meet die taak 
geheugen zoals die geheugenspantaak?

Zwakk argument want dit doen we constant in de psychologie, er 
veel concepten zijn die we niet rechtstreeks kunnen observeren 
want die we afleiden uit geobserveerd gedrag en dat past 
validiteitskader voor

Maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van 
intelligentie (cirkelredenering)
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dan verklaar je intelligentietesten, prestatie van intelligentietesten 
door andere intelligentietesten; we hebben hier evidentie voor vb 
Wechler subschalen cijferreeksen (cijferreeksen voorwaarts en 
cijferreeksen achterwaarts) dit komt gewoon van oz van 
Ebbinghaus, was een cognitief psycholoog die geheugen 
bestudeerde en gebruikte als een taak om iets te weten te komen 
over get  geheugen; die taken kan je gewoon in intelligentie 
steken 

Fundamentelere kritiek: wat dragen we bij aan wat we al weten?

Hersenen als toolkit van informatieverwerkings-processen: sprong van 
psychometrisch naar hersenniveau is te complex

via informatieverwerkingsprocessen een goeie brug bouwen tussen 
wat er in de testen gebeurt en wat er in de hersenen gebeurt 

 Samenvatting 

⇒ wanneer we aan psychologisch assessment doen zijn theorieën nodig en 
niet alleen in intelligentie domein 

Noodzaak van theorieën: 
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Voorspellen en controleren van systemen

Reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus

Meer algemeen kunnen we zeggen bestaand of leidend theorieën 
laten ertoe dat we complexe fenomenen gaan reduceren tot 
onderliggende meer 3 basale niveaus

Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings,- hersenniveau

afhankelijk waarvoor we die theorieën willen gebruiken gaan die ook 
anders uitzien; we hebben praktische vraagstellingen gaan we naar 
psychometrische theorieën kijken of hersenfunctioneren of 
informatieverwerkingstheorieen

Observeerbare vs latente niveaus

Wat observeerbaar is is wat we op onze tests vaststellen vb vaststelling 
vanuit hersenfunctioneren dat informatievewerkingsniveau latent is. Het 
is latent maar het is niet iets wat we uitvinden, we gaan op zoek naar 
empirische indicatoren voor die informatieverwerkingsprocessen

Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkomen van noodzaak aan 
theorieën 

Kritiek hebben op theorieën is net wat wetenschap is, maar het is iets 
anders te zeggen dat we geen theorieën nodig hebben.

Wetenschap gaat vooruit door debat tussen theorieontwikkeling en 
empirische bevindingen, en dan empirische bevindingen die toch niet 
goed passen in een theorie en dan die leiden tot nieuwe theoretische 
ontwikkelingen enzovoort,.. maar we hebben dus meerdere theorieën 
nodig


