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📏
Hoofdstuk 12: 
Psychometrische theorieën 
(elina margashvili)
 Wat zijn psychometrische modellen?

Vertrekpunt: psychometrische niveau gaat over geobserveerde testscores

Je geeft opdrachten aan mensen en je kijkt hoe ze presteren, en we 
krijgen complexe informatie vb oz van Johnson en Dochar met 16000 
informatiepunten, we gaan die info proberen te reduceren tot beperkt 
aantal scores

We vertrekken vanuit testscores dus van correlaties / covarianties tussen 
testscores

Hoe scores samenhangen correlatiematrix of covariantiematrix

Psychometrisch model om beperkt aantal latente variabelen te 
identificeren: interne structuur van een test

Proberen terug te brengen tot aantal beperkt onderliggende factoren = 
interne structuur van een test

Belangrijkste bevinding in intelligentiedomein over die correlatie tussen 
intelligentietests; 
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wat stel je vast als je diverse intelligentietest afneemt bij een persoon? 
hoe zijn die gecorreleerd? Ze zijn allemaal positief gecorreleerd = 
positieve manifold. Sommige beweren dat dit grootste bevinding is in 
psychologie 

Dus subtesten die totaal verschillende dingen nagaan zoals 
blokpatronen, woordenschat blijken positief gecorreleerd, mensen die 
meer weten van woordenschat, meer weten van betekenis van woorden 
kunnen beter blokpatronen leggen, opvallend op eerste zicht blijken die 
tests met elkaar niets te hebben = zeer universele vaststelling

Uitzonderingen: soms stelt men vast dat negatieve correlatie is tussen 
de ene cognitieve vaardigheid en andere. Er is een belangrijke 
assumptie bij klassieke intelligentietests 

Sternberg et al hebben laten zien dat er bij Duolo Kenia, dat kinderen 
die meer weten van geneeskrachtige kruiden minder hoog scoren op 
Westerse intelligentietest. Nochtans zijn dat 2 cognitieve tests 
klassieke Westerse intelligentietest waarbij cognitief functioneren 
nagaat en weten welke kruiden geneeskrachtig zijn das informatie, 
die 2 blijken negatief gecorreleerd te zijn

Wat is hier aan de hand? wat is hier grote verschil met klassieke 
testafname?

⇒ het feit het idee is dat iedereen min of meer blootgesteld is 
aan informatie die wordt bevraagt in klassieke intelligentietest. 
kinderen die in Kenia naar Westerse scholen gaan weten minder 
over de lokale cultuur, kinderen die meer weten van lokale cultuur 
die gaan minder naar school

dus blootstelling van die kinderen aan informatie zeer 
verschillend is, dan kan je idd hebben dat cognitieve testen 
negatief gecorreleerd gaan zijn want die vertellen iets over kind 
dat veel weet over geneeskrachtige kruiden, die kind is die veel 
meer blootgesteld is aan lokale cultuur terwijl andere kinderen 
meer blootgesteld zijn aan Westerse manier van denken in 
klassieke scholing 

Maar op moment dat je mensen test die min of meer zelfde 
culturele ervaringen  hebben stel je positieve manifold vast

 Factoranalyse 
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Exploratorische factoranlyse: de domein binnen intelligentie; er is geen 
theorie daarom ook exploratorisch verkennend, en je krijgt altijd een 
oplossing; tegenwoordig confirmatorische factoranalyse: op voorhand 
heel precies voorspellen hoe je model eruit moet zien; 

Tests als vectoren in multidimensionele ruimte met correlaties tussen 
tests voorgesteld als hoeken tussen vectoren

Stap 1 Extractie van factoren

1ste factor verklaart meeste variantie

1ste factor wordt getrokken die zoveel mogelijk informatie bevat 
in alle testen, zoveel mogelijk correleert met alle testen 

2de factor verklaart meeste van residuele varianties

die zoveel mogelijk resterende informatie bevat

3de factor die niet gecorreleerd is met 1ste en 2de factor

die dan informatie van resterende informatie bevat

Stap 2 geen noodzakelijk interpreteerbare factoren dan kan je die 
factoren gaan roteren   

Orthogonale rotatie, waarbij assenstelsel orthogonaal blijft of obliek

Oblieke rotatie
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5 subtesten: Vocabulary, Sentence comprihansion, Word problems, 
Algebra, Arithmetic

de vectoren en de oriëntatie van die vectoren zijn zo dat de hoek 
tussen die vectoren, de correlatie tussen de subtesten voorstellen. 
Als je kijkt naar factorextractie stel dat je in 2 dimensies alle info 
hebt, ga je eerste factor trekken waar alle subtesten zo hoog 
mogelijk op laden, die zoveel mogelijk info bevat van al die 
subtesten dus al die subtesten zijn positief gecorreleerd met de 
eerste factor en dan kan je tweede factor trekken die zoveel 
mogelijk resterende info bevat, arithmatic en algebra hebben een 
positieve lading en sentence comprehension en vocabulary 
negatieve lading dit is na de 1ste factor extractie, je kan je 
coordinatensysteem roteren, mathematisch blijft dit hetzelfde hoe 
je je assen oriënteert verandert niets aan je vectoren en de relatie, 
de hoeken tussen vectoren dus je kan je coördinatensysteem 
veranderen zoals je wenst

Orthogonale rotatie: (de zwarte coördinatensysteem in dit geval) de 
onderliggende factoren blijven niet gecorreleerd en hebben een 
hoek van 90° 

De eerste factor daar laden de verbale subtests hoog op, 
wiskundige hebben ook een lading (niet zo hoog) en op tweede 
factor laden, wiskundige subtests hoog en verbale subtests lage 
lading 

Als je orthogonaal assenstelsel houdt dan elke subtest op elke 
factor gaat laden om dit te vermijden kan je obliek gaan roteren
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namelijk je kan toelaten dat onderliggende assen, factoren 
correleren, dit wordt voorgesteld door obliek assenstelsel 

Pure verbale subtesten enkel hoog laden op de verbale 
factoren maar niet op de mathematische factor, en 
mathematische subtesten enkel hoog laden op de 
mathematische factor maar niet op de verbale factor, alleen 
word problemen blijkt 2, die blijkt dus nog crosslading te 
hebben

Voordelen: eenvoudige structuur, de meeste subtesten laden 
maar op 1 factor hoog en hebben 0 lading op andere factoren

Nadelen: je factoren blijven onderling gecorreleerd

⇒veel gebruikt in persoonlijkheidsonderzoek en 
psychopathologieonderzoek waarbij nieuwe concepten 
worden ontwikkeld men gaat kijken exploratorish wat komt 
daaruit

Confirmatorische factoranalyse 

Voordeel: op voorhand een theorie hebben; bij exploratorische 
probleem als je mensen nonsensicale testen voorlegt mensen doen er 
altijd iets mee en zal altijd een structuur vinden bij confirmatorische heb 
je die probleem niet want je moet op voorhand zeggen welke factoren 
er zijn, welke subtesten laden op welke factoren, hoe die factoren 
gecorreleerd zijn enzovoort. 
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Samengevat: Dus je bij confirmatorische ga je op voorhand model 
maken hoe het moet eruit zien je neem je testen af en dat model 
toetsen. Je gaat na of geobserveerde correlaties of covarianties 
beantwoorden aan je theoretisch model

Vertrekt van a priori model: aantal factoren, corelaties tussne factoren, 
indicatoren van factoren

Parameters worden geschat volgens model

Model wordt statistisch getoetst: hoe goed worden de geobserveerde 
covarianties voorspeld door het model?

Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken: welk 
model is het meest adequaat om de geobserveerde covarianties te 
voorspellen?

Voorbeeld van zo’n model: er zijn 4 subtesten waarbij verbale 
vaardigheden meet en 2 van die subtesten is met tijdslimiet en 2 
zonder tijdslimiet. Je vertrekt van correlaties of covarianties tussen 
subtesten en je kan volgende model voor maken (zie onder)
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Je hebt 2 latente variabelen met of zonder tijdslimiet zorgt ervoor 
dat je iets anders meet of toch gedeeltelijk iets anders maar die zijn 
wel gecorreleerd met elkaar. En je hebt telkens 2 subtesten die een 
indicator zijn van onderliggende verbale factor zonder tijdslimiet en 
dan verbale factor met tijdslimiet. 

Rechthoekjes zijn geobserveerde testscores en in dit model 
veronderstel je die onderliggende factor niet volledig bepaald wat 
mensen gaan doen op die test dus er is altijd een error en variantie 
die niet verklaard wordt door de onderliggende factor en er zouden 
verbanden zijn tussen subtesten die niet worden verklaard het 
model. 

Dus je kan dat empirisch toetsen en je kan alternatieve modellen 
formuleren, je zou zeggen dat er niet veel uitmaakt of er tijdslimiet is 
of niet vb iemand die verbaal moeilijke tekst daar vragen over kan 
beantwoorden op een goede manier zonder tijdslimiet is misschien 
ook iemand die heel snel eenvoudige taken kan doen met verbale 
informatie, dus met alternatief model zeg je dat er alleen maar 1 
factor, 1 verbale factor en 4 indicatoren. Dan kan je die 2 modellen 
toepassen op je gegevens en kijken welk model past het beste

Let op: veel mensen gaan ervan uit dat factoranalyse 
waarheidsgenerator is dus als je maar goede data verzameld dat je 
automatisch eenzelfde structuur opnieuw en opnieuw terug zal vinden 
MAAR dit is niet het geval omdat testladingen uit een factoranalyse zijn 
het resultaat 3 factoren) van een interactie tussen 3 factoren:

 Kenmerken (inhoud) van de test zelf

dus als je afvraagt hoe laadt een test op intelligentie factor dat 
gaan afhangen van de test zelf. Stel je hebt een uitgebreide 
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batterij en je voegt daar matrixredeneertest aan toe een Raven 
Progressive Matrices dat abstract redeneer vaardigheid meet en 
als je redeneervaardigheid meet in veronderstelling dat je 
uitgebreide testbatterij hebt dan weet je abstract  
redeneervaardigeheid een zeer goede indicator van algemene 
intelligentie dus die subtest of matrixtest zal hoog laden op die 
factor en als je andere subtest neemt vb cijferreeks voorwaarts 
die maar 1 aspect maar meet van intelligentie namelijk hoe 
uitgebreid is je fonologische loop, dat gaat ook laden op 
algemene intelligentie factor maar veel minder DUS eerste factor 
gaat bepalen hoe een subtest of intelligentietest laadt op 
intelligentie factor is de aard van van de test

 Kenmerken van de andere testen in de batterij 

niet enkel de aard van de test maar ook andere tests in de 
testbatterij zal bepalen hoe die subtest daarop laadt stel je hebt 
10 subtesten in een testbatterij, 9 van die subtesten werken 
allemaal met verbaal materiaal, 1 subtest werkt met figuratief 
materiaal en je trekt 1 factor die figuratieve zal dus het laagste 
laden. die 1 deelt het minste met de andere. Omgekeerd vb je 
hebt test met 9 figuratieve testen en 1 verbale test dan zie je 
omgekeerde dan gaat die verbale test het laagst laden ondanks 
het feit een goede subtest is om intelligentie te meten

Dus het is niet enkel wat is de inhoud van die test op zich maar 
ook wat meten de andere subtests 

 Hangt ook af van de distributie van de trekken in de populatie 
die wordt getest

Stel intelligentiebatterij met verbale subtests en de helft visueel-
ruimtelijke subtests. En we nemen die zelfde intelligentiebatterij 
af bij een groep rechtenstudenten en architectuurstudenten, wat 
gaan gebeuren met de ladingen van verbale subtesten en 
ladingen van visueel-ruimtelijke subtesten? 

Voor rechten te slagen moet je verbaal vaardig zijn, dus je 
krijgt opleiding rechten in het 3de jaar homogeniteit dus als je 
echt niet verbaal vaardig bent zal je niet in het 3de jaar 
geraken, homogeniteit leidt tot rangrestriction en 
rangerestrinction leidt tot het doen zakken van correlaties 



Hoofdstuk 12 Psychometrische theorieën (elina margashvili) 9

DUS subtesten gaan minder gecorreleerd zijn in die groep 
omdat je rangerestriction hebt maar de visueel-ruimtelijke 
subtesten gaan beperkt zijn omdat daar geen rangerestriction 
is, je wordt niet geselecteerd door visueel-ruimtelijke 
vaardigheden dus ga je grotere spreiding hebben, sommige 
gaan dit hebben en andere niet. Dus in die specifieke 
subgroep van rechtenstudenten gaan de visueel-ruimtelijk 
subtesten veel meer spreiding vertonen en duidelijker 
correlationeel patroon dan de verbale subtests. Als je daar 
factoranalyse op doen gaan die visueel-ruimtelijke subtesten 
hoger laden. 

Bij architectuurstudenten ga je omgekeerde zien dus ze 
krijgen rangerestriction in visueel-ruimtelijke sybtesten en 
veel minder in de verbale subtesten, dus veel meer 
variabiliteit in verbale vaardigheden dan in visueel-ruimtelijk 
vaardigheden. Als je 5 visueel-ruimtelijk en 5 verbale hebt 
dan zit variabiliteit in verbale subtesten en als je 
factoranalyse op doen gaan die verbale subtesten hoger 
laden dan visueel-ruimtelijke subtesten

📌 Conclusie: het is perfect te voorspellen waar het hoe 
zal functioneren maar je moet goed weten welke 
subtesten zitten in testbatterij, wat doet elke 
individuele subtest en bij wie zijn ze afgenomen en het 
is de combinatie van die 3 factoren zal bepalen hoe je 
factorstructuur eruitziet. Het is niet zo je neemt een 
testbatterij af bij ene groep en andere groep, en weer 
bij andere groep dat je altijd zelfde structuur zal 
hebben en als je dat niet vind zal dus zeggen dat deze 
methode niet werkt NEEN want deze methode vertrekt 
van correlaties of covarianties tussen geobserveerde 
subtesten en het gaat die modelleren, en dat hangt af 
van de kenmerken van elke individuele test op zich, 
welke test heb je afgenomen en bij je het doet 

 De theorie van algemene intelligentie g: modellen om intercorrelatie van 
subtesten te verklaren 
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Spearman: algemene intelligentie niet bij informatieverwerkingsmaten, 
maar bij maten van complex denken

Een van de grondleggers van intelligentieonderzoek en factoranalyse 

Basis theorie: er is maar 1 intelligentiefactor 

Score op cognitieve test: xij = βjgi + sij ; de score op test wordt in 2 
factoren verdeelt 

Algemene intelligentie factor ⇒ nodig om alle mogelijke cognitieve 
tests op te lossen

Heel specifieke factor die eigen is aan specifieke subtest ⇒ subtesten 
die meten die staan los van intelligentie

Dus idee 1 informatiefactor verklaart waarom onze intelligentietesten 
samenhangen

Onderzocht theorie op schoolslagen:

Eerst theorie onderzocht niet op intelligentietest maar op 
schooluitslagen 

Carroll: originele data matrix terug opgesnord van Spearman waar 
hij zijn eerste analyse op gedaan heeft

Correlaties zijn tussen deze vakken + pitch het kunnen 
onderscheiden van toonhoogte, dus hoe goed is men in klassieke 
studies, frans, engels, muziek en het onderscheiden van 
toonhoogten 

Dan heeft hij hierop confirmatorische factoranalyse toegepast 
volgens model van Spearman
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Er is 1 onderliggende intelligentiefactor die verklaart hoe die 
verschillende prestaties op die verschillende cognitieve testen 
samenhangen

De latente variabelen worden voorgesteld door elips en 
geobserveerde variabelen dor vierkantjes, de ladingen van elk 
van die vakken of testen op die 'g' factor en ook dan de error 
term wordt niet verklaard door de 'g' factor

 Tabel 4.2 boven: Met factor analyse kan je de voorspelde 
correlaties berekenen namelijk hoe hoog moeten vakken met 
elkaar correleren indien er maar 1 onderliggende factor nodig 
is om de correlaties te verklaren? Die geobserveerde 
correlaties en voorspelde correlaties die staan tussen haakjes, 
dat die voorspelde en geobserveerde correlaties heel dicht bij 
elkaar liggen. En als je dat statistisch toetst dan is die verschil 
niet significant. Dus theoretisch model van Spearman was heel 
mooi op van toepassing 

!Maar schooluitslagen zijn niet dezelfde als inteligentietesten

Evidentie voor g: positieve manifold uitermate robuste bevinding

Positive manifold: alle subtesten moeten met elkaar correleren ⇒ een 
van de belangrijkste bevindingen in psychologie 
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Testen die verschillend zijn als betekenis van woorden kennen, 
blokpatronen maken, cijfertjes onthouden, dus testen die niets met 
elkaar te makken hebben die iets heel anders vragen van de persoon 
zijn toch positief gecorreleerd

Wat is de aard van g?positieve manifold verklaart waarom dingen 
samenhangen:

 Algemeen mentaal vermogen / cognitieve sterkte

algemene intelligentie die in bepaald hoe je gedraagt in heel veel 
verschillende contexten waar intelligentie van belang is

terechte kritiek: als er iets is als mentaal vermogen dan moet je de 
g factor en de positive manifold vinden maar omgekeerde is niet 
noodzakelijk. Want het is niet zo omdat je een positive manifold 
vindt, bij factoranalyse een dominante factor dat daarom maar 1 
onderliggende mechanisme verantwoordelijk is

 Gespecialiseerde, maar gecorreleerde mentale vermogens 

er is een sprake van verschillende gespecialiseerde cognitieve 
vaardigheden of mechanismen maar die gecorreleerd zijn en die 
correlatie kan genetisch gevolg zijn vb blauwe ogen en blond haar 
die samenhangen maar zijn niet dezelfde genen die daarvoor 
zorgen, men erft die wel samen over  

het zou ook kunnen zijn dat er ook genen zijn die verantwoordelijk 
zijn voor verbale vaardigheid en visueel ruimtelijk vaardigheid, en 
die tenderen naast elkaar te liggen en samen over te erven, maar 
zijn wel verschillende gennen

Het kan ook zijn dat correlatie komt door omgeving vb scholing of 
hoe ouders hun kinderen begeleiden, dus hoe omgeving mentale 
vermogens stimuleert 

!Ook wanneer we verschillende factoren hebben maar hetzij 
genetische of omgevingsredenen dat die verschillende 
intelligentiefactoren positief correleren en ook positief manifold 
vinden, dan gaan we ook een factoranalyse dominante factor 
vinden 

 Mutualisme: er zijn verschillende mentale vermogens waarmee je 
positive manifold krijgt 
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Als je beter bent in 1 mentale vaardigheid dat je dat helpt om 
andere mentale vaardigheid te ontwikkelen vb je bent geod in 
verbale vaardigheid, je kan je goed uitgrukken hoe je voelt, grote 
woordenschat en je wordt dan gecontroleerd met matrix redeneren, 
kan zijn door je mentale vaardigheid beter in staat bent om 
probleem verbaal te specfieren , je gaat via verbale beter doen op 
die test

dus 1 vaardigheid stimuleert adnere vaardigheid ondanks verschillen 
tussen vaardigehden en hebben invloed op elkaar 

Conclusie: positive manifold is empirische realiteit en als je 
factoranalyse op doet dat je algemene factor uitkomt is een 
empirische realiteit ⇒ geen discussie over mogelijk! wel de vraag 
hoe we dit moeten verklaren, hoe moeten we g factor interpreteren 

Verklarignen: samengevat

g factor meet algemeen mentaal vermogen 

meerdere intelligentiefactoren maar die samenhangen en elkaar 
beinvloeden 

genetische redenen

omgevings redenen

mutualisme 

g begrijpen door te kijken 

naar aard van testen die hoog laden op g ⇒ psychometrische 
benaderingen 

naar indormatieverwerkingsmodellen: welke cognitieve processen 
hangen samen met g factor

naar functioneren van hersenen: processen die samenhangen met g 
factor 

Meer inzicht krijgen in g factor vanuit  psychometrische benadering: Welke 
testen laden hoog op g? tests die hoog scoren op g factor 

Inductief redeneren vb Raven progresive matrices. Sluit ook aan 
Spearman

Complexe visualisatie vb mentaal coplexe 3D figuren roteren

Kwantitatief redeneren vb meer wiskundige tests
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Verbale vaardigheden zoals leefbegrip, moeilijke woorden kennen

⇒ testen kunnen verschillende inhouden hebben

Hypothese van gecorreleerde trekken, waarom die allemaal op g factor 
laden: heet te maken emt mutualisme = training van 1 type taak zal andere 
type taak beïnvloeden 

oz vb verbaliseren van strategieën bij matrixredeneren, gebruik van 
telraam dus men gaf verbale trainingen aan kinderen, ze leerden 
omgaan met verbale test. Verbale training had positief effect op 
abstract redeneer vermogen dus je stimuleert verbale vaardigheid dat 
blijkt effect te hebben op inductief redeneervaardigehid 

oz in Sudan waarbij kinderen getraind werden op abacus toedan, 
(experimentele groep) in 1 groep werden kinderen getraind en in andere 
groep niet getraind  (controle groep). Eerst legden ze raven 
progressive matrices af en op het einde van de training legden beide 
groepen opnieuw RPM. Blijk diegene die getraind werden in taak manier 
van rekenen waarbij ze visuele patronen moeten onthouden deden 
beter op RPM (heeft niets te maken met tellen)

Bedenkingen bij g:

⇒belangrijke bron van kritiek is dat de aantal intelligente psychologen 
de g factor geïnterpreteerd hebben zoals 1 mentaal vermogen en dat 1 
mentaal vermogen dat genetisch wordt bepaald

Vooral geobserveerd bij (psychometrische testen zijn)"uit de lucht 
gevallen" testen 

dat is niet wat we dagdagelijks doen

G factor komt veel minder naar voren, dus veel minder evidentie in 
gespecialiseerde (studenten) populaties

Speasman: intelligentie dat is de g factor, 1 algemene intelligentie 
fector en heel specifike factoren

VS

Thurstone: zegt dat Spearman verkeerds is dat intelligentie 
uitgebouwd is vanuit 7 primary metnal ability mentale basale 
primaire vaardigheden en die niet gecorreleerd waren; ruimtelijk 
redeneren, perceptuele snelheid, getal vaardigheid, verbale relaties, 
woordvoltheid, geheugen, inductief redeneren 
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Het feit dat g factor gevonden is moeten we verklaren vanuit 
factoronzuivere tests

Wanneer je psychologische test maakt en je combineert aantal 
van die primaire vaardigehden dan gaan die tests natuurlijk 
met elkaar correleren

in jaren 20 heeft hij gebrpbeert om zover mogelijk tests te 
maken, de test op geheugen deed weinig beroep op 
redeneren en verbaal relaties enzovoort. Deze test afgenomen 
bij studenten aan uniersiteit en blijk goed te werken, er waren 
enkel correlaties tussen subtests van zelfde primaire 
vaardigehid. Later werd die test op algemene populatie 
toegepast en blijk dan krijg je gewoon positieve manifold, dus 
dan blijken alle tests positief te correleren

Verklaring waarom correlaties lager lagen bij studenten omdat 
het geen homogene groep is en tussen verschillende 
subtesten van mentale vaardigheden van Thurstone

Algemene beperking van bereik in gespecialiseerde populaties 

Maar: g meer aanwezig in lager dan in hoger opgeleide 
steekproeven

Andere verklaring: dit is iets wat we telkens vaststellen; wanneer 
intelligentie batterij afneemt bij rede populatie en je deelt die 
groep of die steekproef in mensen die laag scoren, middelmatig, 
hoog scoren, 3 groepen, dan zijn die groepen even homogeen 
maa die g factor verklaart veel meer variabiliteit bij de laag 
scorende groep dan bij de hoog scorende groep. Dus g fctor is 
veel meer aanwezig is bij lager opgeleide, bij mensen die niet 
cognitief sterk zijn en de g factor is veel minder aanwezig is bij 
hoger opgeleide, mensen die cognitief sterk zijn

Dit fenomeen kunnen we niet verklaren door bereik of 
homogeniteit

Naarmate mensen zich meer cognitief ontwikkelen dat ze 
meer een keuze gaan maken voor bepaalde berichting waarin 
ze zich gaan ontwikkelen, en daardoor zijn de correlaties 
tussen die verschillende vaardigehden gaat dalen bij hoger 
opgeleiden dan mensen die hoger zitten op die intelligentie 
construct
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 Het drielagen model: Cattell, Horn en Carroll

Cattell & Horn: 

Meest populaire in intelligentie oz; basis idee om enerzijds het model 
van Spearman die ervanuit ging dat er g factor is en model Thurstune 
die ervanuit ging dat er verschillende primary mental abilities (dus 
clusters van subtesten die meer correleren met elkaar omdat je zou 
verwachten obv g factor theorie) waren om dat te integreren in 1 
hiërarchisch model; want beide zijn gelijk 

Iteligentie domein opgesplitst gemodellerd in hiërarchisch model:

 Specifieke vaardigheden van eerste laag:

begrijpen van zinnen

korte-termijn geheugen

getalvaardigheid

 Bredere mentale vaardigheden van tweede laag: vloeiende en 
gekristalliseerde intelligentie belangrijkst  

Gf: vloeiende intelligentie

Gc: gekristalliseerde intelligentie

Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid 

Gs: cognitieve verwerkingssnelheid

Gt: beslissingsreactietijd 

⇒idee is dat je specifieke vaardigheden hebt dat clusteren in 
grotere mentale factoren, vaardigheden van de tweede laag

Carroll: heranalyse van 450 databestanden; zoveel mogelijk correlatie 
matrises opgezocht in de literatuur 

Aangetoond dat dat alle vaardigheden van tweede laag positief 
gecorreleerd zijn: derde laag g zo heb je hiërarchisch model waar g 
boven staat en brede cognitieve factoren en specifike factoren

Er zijn 3 testbatterijen die op dit hiërarchisch model (instrumenten) zijn 
gebaseerd:

Kaufman Adult Inteligence Test

Woodcock-Johnson test batterij WJIII in VS 
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Er wordt vooral gefocued op vloeiende intelligentie en gekristalliseerde 
intelligentie 

Focus: Grote onderscheid tussen vloeiende en gekristalisserde 
intelligentie is het onderscheid obstract redeneren, op oplossingen 
komen zonder gekende kennis en gekristalliseerde is net omgekeerd de 
kennis die je hebt opgedaan en die je kan gebruiken

Zo kan je dit voorstellen 

G ligt in het midden en de grote brede mentale vaardigehden 
worden verklaard door g of samen omwille van g op hogere orde 
niveau 
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De Woodcock-Johnson test batterij: 

onderscheiding van mentale vaardigheden van gekristalliseerde 
intelligentie en kwantitatieve intelligentie, sicualisering van lange en 
kortetermijn geheugen en snelheid.

elke leeftijdsgroep vanaf de begin van lagere school tot 40 jaar en 
ouder zie je de correlaties tussen die bredere mentale vaardigheden 
kan weergeven door factor waar elk  breder mentaal vaardigheden 
bij hoog op laden en laten g factor te identificeren

Is elke algemene factor in een intelligentie-batterij de g-factor? of we 
steeds zelfde g factor vaststellen wanneer we testbatterij nemen en 
factoranalyse opdoen?

Neen: vb de algemene factor van de ASVAB is een maat van Gc, veeleer 
dan Gf, of g

Vaststelling dat ASVAB vooral correleerde met gekristalliseerde 
intelligentie en veel minder met voeiende intelligentie, dus blijkbaar 
wat je meet met die selectiebatterij bij binnengaan van leger is 
gekristalliseerde intelligentie wat hebben de rekruten gelererd 
tijdens de middelbaar, veel minder gemeten hoe mensen abstract 
kunnen redeneren out of the bleu, bestaande contexten en 
leerervaring, dus het is een algemene bevinding dat alle subtests in 
hun testbatterij postief correleren en dat als je factoranalyse doet 
dat je altijd een dominante factor zal vinden maar die dominante 
factor is niet altijd hetzelfd en heeft niet zelfde betekenis, betekenis 
hangt af van aard van subtesten

dus algemene factor hangt af van algemene subtesten die in de 
testbatterij zitten
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Nog steeds grote discussie: Zijn g, Gc en Gf natuurlijke fenomenen en 
bestaan die echt? of is er onderscheid tussen?

Eenzelfde taak kan een maat van Gf of Gc zijn, afhankelijk van 
vertrouwdheid met taak

argument dat TEGEN onderscheid tussen Gf en Gc pleit is dat een 
zelfde taak afhankelijk van de groep waarbij je die taak afneemt en 
maat voor Gf of Gc kan zijn

bij kinderen in lagere school, die hebben nog niet geleerd om 
vraagstukken op te lossen en je geeft hun vraagstukken test, dan 
is de maat voor Gf, want hebben het niet geleerd en diegene die 
dat wel kunnen die laten zien dat ze met complex materiaal 
kunnen omgaan en kunnen abstrakt redeneren 

en als je die kinderen les krijgen en die taak opnieuw laat doen 
dan is er Gc, maat van hoe goed zij met dat soort materiaal 
kunnen omgaan

!Je kan nooit op voorhand zeggen of maat Gc of Gf is, het hangt 
af van de test en de groep waar je afneemt, test kan gaan van 
maat voor Gf naar maat voor Gc

Korte- vs lange-termijn geheugen; we zien onderscheid want ze doen 
beroep op 2 informatieverwerkingssystemen

Argument dat pleit VOOR dat onderscheid: duidelijk beroep word 
gedaan voor verschillende cognitieve processen vb bij matrix 
redeneren moet je geen informatie ophalen uit lange-termijn 
geheugen, enkel werken met informatie in korte-termijn kan 
opslagen, patronen herkennen analyseren en daaraan conclusie 
binden

Test voor gekristalliseerde intelligentie (Gc) vb woordkennis dan 
moet je wel info uit lange-termijn geheugen halen, en dat proces 
staat centraal

Cattell: Gc via Gf

G is niet zo zinvol, g is gewoon gevolg van onderscheid tussen Gc 
en Gf (voeiende intelligentie). Gekristalliseerde inteligentie is 
gerealiseerde vloeiende inteligentie. Voeiende hebben we vanaf 
geboorte mee, biologisch en in leercontext gaan mensen meer 
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voeiende intellingentie en meer leren in contexten, uit ervarigen en 
gaan zo grotere gekristalliseerde intelligentie ontwikkelen. 

dus gekristalliseerde intelligentie is een resultaat van voeiende 
intelligentie en de mate warrin in omgeving is terechtgekomen, dat 
die kan leren uit ervaring 

G bestaat dus niet, g is geen natuurlijke fenomeen, g is gevolg vna 
het feit dat Gc en Gf gecorreleerd zijn omdat in model van Cattell 
geen C gealisering is van Gf

Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen

G bestaan echt, g is natuurlijk fenomeen. G zou te maken hebben 
met hersentransmitie door zenuwbanen en alas efficienter verloopt 
dan doe je cognitieve taken beter en ogmekeerd 

Gf vloeiende intelligentie neemt af met leeftijd, Gc gekristalliseerde 
neemt toe

g is naturlijk fenomeen. Demografie. Gf neemt af vanaf de 
middenvolwassenheid en Gc blijft toenemen tot laten volwassenheid

 Johnson & Bouchard's g. VPR model

Vernom 1964 hij heeft dit model voorgesteld 

General factor

Subsidiëre facroten

Verbal: educational factor

Perceptual: motor factor
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3D voorstelling, g factor die en subsidiëre factoren. 

Johnson & Bouchard hebben perceptuele factor en mechanical 
abilities verder opsplitsen in pure perceptuele factor en 
rotationele factor in welke mate mensen goed zijn in mentaal 
roteren van visuele informatie

Johnson & Boucherd 2005

Niveau 1 individuele testen

Niveau 2 specifieke vaardigheden

Niveau 3 verbale, perceptuele, rotatievaardigheden 

Niveau 4 algemene intelligentie g

Model let 4 niveaus met specifieke testen dan narrow skills en dan 3 
grote verbale factor,  perceptuele factor en rotationele factor met 
uiteindelijk g factor helemaal van boven
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!geen aparte factor voor vloeiende intelligentie, je hebt wel 
redeneer subtests maar afhankelijk van materiaal waar je mee 
werkt zal meer gaan om verbale subtest of een perceptuele 
subtest vb een raven die met vidueel materiaal werkt of het kan 
rotationeel subtest zijn

!maken geen onderscheid in specifieke geheugen factor die voor 
specifiek perceptuele en rotationele factoren zijn, het gaat meer 
om narrow abilities

Het verschilt met CHC model: perceptuele factor en rotationele 
factor zitten samen bij gv visualisering op elkaar gehaald

Bevindingen die g.VPR model ondersteunen ↔ CHC model

Model is statistisch superieur in verschillende datasets, maar verklaart 
de data niet "volledig"

Geen afzonderlijke geheugenfactor

Problemen met Gf-Gc onderscheid 

Onderscheid is vaag theoretisch niet goed uitgebouwd, want ook 
patroonherkening bij Gc testen

je hebt voeiende intelligentie nodig om te kunnen interpreteren 
vb  'hoe gaat het' afhankelijk buurman of je dokter dit vraagt, die 
vragen hebben dan andere betekenis en zal je ook op andere 
manier beantwoorden, dus je hebt patroonherkenning je gaat 
afhankelijk van context zelfde vraag op andere manier 
interpreteren

Erfelijkheid neit hoger voor Gf dan voor Gc⇒ beide erfelijk!

waarom Cf en Gc niet zo centraal moet staan is omdat centrale 
hypothese model van Cattell komt niet uit, gekristalliseerde 
intelligentie gerealiseerde vloeiende intelligentie is en dat 
vloeiende intelligentie vooral biologisch wordt bepaalt en 
gekristalliseerde intelligentie daar bovenop bepaald doot de 
omgeving, als dit correct zou zijn dan erfelijkheid van vloeiende 
intelligentie moet groter is dan de erfelijkheids coëfficiënt dan 
gekristalisserde intelligentie ⇒hier vinden we geen evidentie 
voor!

erfelijkheidscoofficienten van Gf en Gc zijn gelijk
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Neurowetenschappelijke bevindingen 

Aandachtscontrole, neurale geleiding, placticiteit van neurale 
connecties die samen allemaal samengaan met de g factor

Verschillende hersendelen betrokken bij 3 grote factoren typische 
verbale test verwerkt in temporale kwab, typische rotationele 
ventrale informatiestroom en perceptuele dorsale informatiestroom

Onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken

Vrouwen doen beter op perceptuele subtesten 

Mannen doen beter op rotationele testen

het gaan om 2 factoren die wat adnere mentale processen 
aanspreken 

Samenvatting en evaluatie van de psychometrische 3 theorieën 

Wat verklaart de "positive manifold"?

De algemene tendens g factor sterker aan onderkant dan aan 
bovenkant van de IQ-dimensie

Welke model moeten we kiezen g, drielagen of g.VPR-model?

Statistische argumenten: g.VPR model beste bast bij grote gegevens 
intelligentie domein 

Bruikbaarheid bij beslissingen: 2 modellen interessant 

g factor model, eerste selectie 

CHC model verklaart concreet probleem 

Aansluiting bij informatieverwerking en biologische modellen

Puur g-model alleen is te eenvoudig

 


