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👉
Hoofdstuk 13: Alternatieve 
intelligentietheorieën (elina 
margashvili)
 Inleiding

“De intelligentietest weegt of meet intelligentie niet volgens een objectieve 
norm. Het rangschikt eenvoudig een groep mensen in een reeks van de 
beste tot de slechtste door hun vermogen om bepaalde willekeurig 
geselecteerde puzzels te doen, af te wegen tegen het vermogen van alle 
anderen. ” Lippmann, 1922 ⇒kritiek op testbenadering, tests zijn niet 
relevant of puur schools

"Bijna alles wat je weet over intelligentie - het soort intelligentie waar 
psychologen het vaakst over schrijven - heeft slechts betrekking op een 
klein en niet erg belangrijk onderdeel van een veel breder en complexer 
intellectueel spectrum." Sternberg, 1996 ⇒er is veel meer aan de hand 

 Gardner's theorie van multipele intelligenties 

Twee basisassumpties:

Niet 1 algemene trek van intelligentie wel Veel typen van intelligentie

Onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke 
manier 
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geen testjes gemaakt, biografieën bestudeerd van belangrijke mensen 
die te maken hebben met bijzondere vaardigheid  

Definieert intelligentie op menswetenschappelijke basis; een intelligentie = 
“Een biopsychologisch potentieel dat kan worden geactiveerd in een 
culturele setting om problemen op te lossen of producten te creëren die 
waardevol zijn voor de samenleving”

Zeven onafhankelijke vormen van intelligentie: er is wel een probleem hoe 
hij vormen van inteligentie identificeert; op menswetenschappelijke 
vaardigheden zijn:

 Linquïstische intelligentie ⇒gekristalliseerde verbaal intelligentie 

 Logisch-matematische intelligentie ⇒ vloeiende intelligentie 

 Ruimtelijke intelligentie ⇒ perceptuele en rotationele factor 

 Lichamelijke / kinesthetische, intelligentie vb sport, dans, ballet ⇒ 
waarom zou je een dit intelligentie noemen?

 Natuurlijke intelligentie, heeft te maken hoeveel mensen begrijpen 
en aanvoelen wat er in de natuur rondom hen gebeurt, dus in welke 
mate hebben mensen interesse in natuurlijke processen, biologische 
processen in de natuur ⇒ in welke mate dit in een specifieke vorm 
is combinatie van eerste 3?

 Interpersoonlijke intelligentie, hoe goed mensen zijn in de begrijpen 
van de interpersoonlijke relaties en hoe goed omgaan met anderen

 Intrapersoonlijke intelligentie, hoe goed mensen zicht hebben op 
hun eigen psychisch functioneren en daarmee aan de slag kunnen 
gaan

5 en 7 zijn interessant, sluiten aan in emotionele intelligentie oz 

2 problemen van deze theorie: dan deze vormen onafhankelijk zijn van 
elkaar en eerste 3 zijn dat zeker niet! en waarom beschouwt hij 
lichamelijke een inteligentie

Gebaseerd op vier criteria: obv deze criteria zegt hij dat het er intelligentie 
is

 Biologisch: product van biologisch systeem

 Psychologisch: trainbaar en te onderscheiden van andere trekken

 Ontwikkeling: eigen ontwikkelingsgeschiedenis
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 Logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden 
weergegeven in symbolensysteem ⇒ dat hij dit op lichamelijke 
intelligentie kan toepassen lijkt erg moeilijk

Gericht op op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het 
ontwikkelen van het type intelligentie waar een kind goed in is

Zeer populair in onderwijskundige (pedagogie) middens 

Egalitair model: voor elk kind zijn er wegen naar succes, dus elk kind 
heeft zijn sterktes ⇒op zichzelf klopt dit niet als je de theorie letterlijk 
neemt dan gaat het over 7 onafhankelijke dimensies, mensen kunnen 
dus laag zitten op alles als ze niet samenhangen

kinderen en volwassenen leren het onderwerp beter wanneer ze 
interesse hebben in onderwerp, naarmate je die band duidelijker kan 
maken voor kinderen gaat hun leerproces beter verlopen 

Misinterpretatie van klassiek IQ onderzoek: er is niet zoveel aan te doen 
ipv verschillen tussen mensen zijn vrij stabiel 

De klassieke g factor benadering zegt NIET dat cognitieve 
vaardigheden niet trainbaar zijn, vb kinderen in zeer kwetsbare 
omgeving grootgebracht zijn en eruit halen en die geadopteerd 
worden is er een 1015 punten IQ verschil. we weten wanneer we 
groep van mensen gelijkaardige stimulering geven dan zal die groep 
daaruit voorop gaan maar interindividuele verschillen relatief stabiel 
blijven. Die verschillen zullen ook na training zichtbaar zijn!

Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging Visser et al 2006 �Gardner 
weigert empirische studies opzetten om zijn studie te bevestigen 

Sterke correlaties tussen intelligentie 1, 2, 3 en 5 g

Gecorreleerd en laden op g factor

Lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen 

Lichamelijk / kinethisch en de rest

Resultaten van Visser worden verworpen door Gardner 

Evaluatie van zijn MI-theorie 

Weinig empirische evidentie

Wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te 
trekken?
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Goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren

Onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid 

 Sternberg's theorie van succesvolle intelligentie

Tegen of complementair aan klassieke IQ-benadering? erg kritisch tegen 
klassiek benadering 

Alternatief model van succesvolle intelligentie met onderscheid tussen 
analytische, creatieve en praktische intelligentie 

Analytische intelligentie = academische intelligentie 

Creativiteit: in staat zijn om out of the box te denken, niet gebaseerd 
zijn op logisch redeneren of bestaande kennis te activeren

is niet normaal verdeeld, heel scheve verdeelde variabele vb de 
mensen zijn niet zo creatief

In gespecialiseerd domein: weinig mensen die bijdrage leveren aan 
verschillende domeinen dus heel moeilijk om op algemene te meten 
en iedereen op zelfde manier te meten 

Vraagt veel inspanning: mensen die heel creatief zijn dat ze heel 
intensief bezig zijn met hun vak vb schrijvers, muzikanten, 
topwetenschappers, dus gaat niet over algemene vaardigheid, er zit 
motivationele component

Hangt af van de sociale omgeving: of mensen effectief creatieve 
bijdrage gaan kunnen leveren hang samen met de ondersteuning die 
ze krijgen van familie, omgeving, werkgever, hangt ook samen met 
inspanning

Gemeten via divergent denken: empirische evidentie voor 
incrementele validiteit Torrance 1963, Plucker 1999

vb wat kan je allemaal doen met een baksteen? of kan je allemaal 
in je broekzak steken? en die antwoorden laten beoordelen op 
originaliteit 

Torrance: lijkt te wijzen dat dit een bijkomende voorspellende 
waarde geeft voor toekomstig gedrag

kinderen getest met Binet-Turmen test klassiek intelligentie 
met divergent redeneertaken
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Plucker: heeft terug die kinderen opgezocht en gekeken wat ze 
gedaan hebben in leven, hebben die iets creatief gedaan vb 
boeken geschreven, uitvindingen gedaan

stelde vast dat in de late volwassenheid itv creatieve gedrag 
kon voorspeld worden door klassieke intelligentie test maar 
bovenop door die divergent redeneertaak 

dus blijkt dat kinderen die beter divergent kunnen denken die 
in de volwassenheid meer creatief gedrag stellen

mss moeten we naast academische intelligentie ook naar 
creativiteit kijken en creativiteit kan mss toekomstig school 
werksucces voorspellen

Praktische intelligentie: gaat om interindividuele verschillen tussen 
mensen hoe men omgaat   met praktische alledaagse problemen

⇒idee: er is groot verschil met academische intelligentie gaat over 
dingen die duidelijk zijn vb een woord heeft betekenis, je kent die of 
je kent die niet en wiskundig vraagstuk heeft 1 correcte antwoord. 
Dus bij academische intelligentie onderzoeken in welke mate 
mensen gesloten problemen of cognitieve problemen met een heel 
duidelijke oplossing kunnen oplossen ↔ praktische intelligentie: in 
dagdagelijkse leven waarbij soms nog niet duidelijk is wat de 
probleem is, hoe probleem opgelost moet worden

volgens Sternberg verschillen mensen hoe ze omgaan met 
dagdagelijkse problemen, hoe efficiënt ze daar zijn en hoe 
efficiënt ze daaruit leren

Praktische intelligentie is theoretisch verwant met Gc 
gekristalliseerde intelligentie

Vloeiende intelligentie: aangeboren vermogen om nieuwe info te 
bewerken en daar iets mee doen

Gekristalliseerde intelligentie: resultaat van gebruik van vloeiende 
intelligentie in interactie met je omgeving met de school, de 
leerervaringen enzovoort 

Praktische intelligentie hangt samen met gekristalliseerde 
intelligentie, het gaat om wat je geleerd hebt obv ervaring en hoe 
dat je geleerd hebt om met dagdagelijkse problemen om te gaan
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Onderscheid tussen praktische intelligentie, het kunnen omgaan met 
dagdagelijkse problemen en impliciete intelligentie

Impliciete kennis verwijst naar kennis die je opdoen door de 
ervaring, door contact met problemen te komen zonder dat er 
expliciete instructie is

Praktische intelligentie kan in principe ook onderwijzen worden 
op school vb beraepsgeoriënteerde opleiding volgen dan leer je 
heel praktisch hoe je concrete dagdagelijkse problemen moet 
oplossen, naarmate mensen dat beter kunnen dan zegt dat iets 
over gekristalliseerde intelligentie dus dat is expliciet 
geïnstrueerd geworden om praktische problemen op te lossen, en 
sommige mensen gaat meer profiteren van dit expliciete 
instructie, dan dat is niets anders dan klassieke intelligentie 
MAAR de impliciete kennis is duidelijk iets anders want het gaat 
om kennis die je hebt opgedaan zonder dat je expliciet bent 
onderwijzen, gaat om dus kennis die je leert uit ervaring, door 
gewoon in omgeving te functioneren zonder iemand expliciet 
zegt wat je moet doen

Leren uit ervaring

Situational Judgement Test in A&O die benadering kennen we in 
bedrijfspsychologie 

Selectie bij management jobs waarbij men die kandidaten zeer 
concrete situaties voorlegt die in management positie kan 
tegenkomen met een aantal mogelijke reacties hoe men op die 
situaties kan reageren en men gaat dat voorleggen aan 
kandidaten en dan de score ifv expert oordelen, die situatie ook 
voorleggen aan experts die situatie goed kennen waarbij ze 
moeten aangeven wat betere reactie is voor de situatie  

Dit blijkt goed te werken

Welke empirische evidentie is noodzakelijk? 

�Sternberg zegt bijna alles van klassieke intelligentie niet belangrijk, 
het is maar klein  deel van intelligentie, praktische intelligentie is veel 
belangrijker 

vanuit wetenschappelijk standpunt is de vraag hoe je zo’n 
standpunt kan hard maken?
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 De 3 vormen moeten kunnen worden gemeten: elke vorm van 
intelligentie moet je kunnen meten

Sternberg neemt andere positie in dan Gardner: 

Gardner: doet niet mee

Sternberg: geprobeerd om elk van die componenten te meten

 Tests voor de 3 vormen moeten redelijk onafhankelijk van elkaar 
zijn 

Als praktische intelligentie en creativiteit gecorreleerd zijn met 
academische intelligentie dit wisten we al, we meten niet wat 
onafhankelijk is

Dat is net zijn claim dat dingen zijn die niet in klassieke 
intelligentie instrumenten zitten 

 Elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen

we moeten ook kunnen iets mee doen, idee is dat die praktische 
intelligentie en creativiteit toekomstig gedrag jobsucces, 
schoolsucces bijkomend moeten kunnen voorspellen bovenop 
wat we al kunnen doen met de klassieke intelligentie tests

Empirisch onderzoek (punt 3 boven): experimenten

 Voorbereidende cursus bij Yale studenten: 3 bij 3 experimenteel 
opzet met evaluatie van en training op academische, creatieve 
en praktische vaardigheden 

Eerst voor die voorbereidende cursus zijn testbatterrij 
afgenomen en ifv daarvan mensen ingedeeld in 3 groepen 

die voorbereidende cursus op 3 verschillende manieren gegeven, 
op manier die beter aansluit op academische intelligentie, 
creatieve manier en praktische manier vanuit die praktijk 
vertrekt

Hypothese: als de lesvorm aansluit bij de intelligentie waar men 
zelf het sterkste in is dan krijgt met sterkte leereffect  

⇒ resultaat betwist, maar homogene groep (top studenten) 
resultaten werden enkel bij sommige studenten gevonden 

⇒deze studie matched met zijn theorie

 RAINBOW volledige operationalisering bij heterogene groep 
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Veel meer studenten van bij experiment 1; studenten over 
volledige range van vaardigheidscontinuüm 

Evidentie voor sommige subtesten voor extra voorspellende 
waarde bovenop klassieke intelligentie, maar dit was niet altijd 
consistent vb subtest voor creativiteit waarbij men tekening krijg 
tekst ballonnetjes die men moest of wel mondeling zelf invullen 
verhalen verzinnen of wel schriftelijk. Mondelinge proef leverde 
bijkomende variantie, voorspellende kracht op en schriftelijk 
deed dat niet

⇒bijkomend belang van creatieve vaardigheid, maar geen 
consistent patroon

⇒wat duidelijk niet gevonden werd is zijn claim die hij zelf maakt 
naar breid publiek 'klassiek intelligentie is maar klein stuk 
intelligentie belangrijk is in het leven'

 Voorspellen van succes in MBA-programma 

waarbij op zelfde manier kritische situaties werden 
geïdentificeerd die typisch zijn voor werkcontexten waar MBI 
studenten later terechtkomen met allerlei mogelijke reacties in 
die situaties waarbij experts beoordelen hoe efficiënt die 
reacties zijn 

⇒praktische intelligentie draagt bij aan voorspellen succes 
bovenop de klassieke intelligentie 

studenten die meer intuïtief (niet aangeleerd) inzicht hebben 
hoe in leidinggevende situaties moet omgaan blijken meer 
kans te hebben succes in MBI boven hun klassieke algemene 
intelligentie 

⇒sluit meer aan Situational Judgement Test benadering 

 Leiderschap in het leger op niveau van peloton (uit aantal 
soldaten), compagnie, bataljon die zeer hiërarchisch 
georganiseerd is

Situational Judgement Test afgenomen bji leidinggevenden, met 
experts 

leiders bij verschillende niveaus test afleggen dan gevraagd aan 
ondergeschikten en bovengeschikten te beoordelen 'hoe 
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succesvol vind je .. als leider'

vond kleine maar positieve correlaties tussen Situational 
Judgement benadering en de evaluatie van boven-en 
ondergeschikten, maar vond ook rare patronen bij vb 
sterktste verband tussen Situational Judgement benadering 
van leiderschap op bataljons niveau en hoe die bataljons 
leiderschap beoordeelt door oversten hoge correlatie .46 
MAAR vond lichte negatieve correlatie tussen de 
leiderschapsprestatie op de test van de bataljonsoversten en 
hoe ze werden beoordeeld door ondergeschikten 
⇒onredelijkheid 

Mogelijke verklaring dus afhankelijk van welke positie je 
neemt tov leider dat je andere aspecten van leiderschap gaat 
belangrijk vinden. als je ondergeschikte bent dan onderga je 
de leiderschapsstijl dan ga je leuke aangename leider willen 
en die niet teveel eisend is en als je op de top van organisatie 
staan dan vind je die leiders op bataljon niveau strikt zijn, 
discipline hebben enzovoort 

Op moment dat je in zo'n praktische context zit dan zou 
kunnen zijn dat de criteria voor efficiëntie, de criteria van 
goed functioneren verschillen afhankelijk van positie waarin je 
bevindt 

⇒verschillende relaties afhankelijk van wie het leiderschap 
evalueert

 Cross-cultureel oz: Kennis van medicinale kruiden in Kenia, 
kennis van jagen bij Yu’pik Inuit: geen of zelfs negatieve 
correlatie met klassieke intelligentietesten

Kennis van medicinale kruiden in Kenia

In welke mate kennen de kinderen de lokale kruiden? Er werd 
praktische intelligentie gemeten bij kinderen in Kenia waarbij 
ze beschrijving krijgen van ziekte en moeten zeggen welke 
ruiden bij ziekte passen (zelf test gemaakt voor medicinale 
kruiden en klassieke intelligentie is ook afgenomen)

Vond negatieve correlatie tussen de klassieke intelligentie 
test in het engels en de kennis van lokale medicinale kruiden
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Naarmate je meer kent van lokale cultuur zou je verwachten 
meer gekristalliseerde intelligentie MAAR hij vond negatieve 
correlatie

Betekent: onze intelligentietesten is min of meer gedeelde 
kennis in een bepaalde populatie waarbij die kennis in 
populatie aanwezig is en van die waardigheden kunnen 
beheersten zicht daarin ontwikkeld hebben

In traditionele groepen zie je grotere heterogeniteit tussen 
mensen van type van cultuur die ze hebben, enerzijds mensen 
die op heel traditioneel manier leven, die eigen 
oorspronkelijke taal spreken, die weinig contacten hebben 
met Westerse informatie en anderzijds mensen die engels 
spreken, die Westers denken, die naar media luisteren dus 
mensen in gemeenschap leven in verschillende werelden. Je 
kennis is dus afhankelijk van waar en hoe je precies leeft

Kinderen die naar Westerse school gingen deden die testen 
goed en omgekeerd

We zien hier een belangrijke omgevingsverklaring waarom al 
onze intelligentietesten positief gecorreleerd zijn, omdat 
mensen min of meer aan zelfde omgeving worden 
blootgesteld 

Kennis van jagen bij Yu’pik Inuit:

Situational Judgement Test gemaakt rond traditionele 
manieren om te gaan jagen

Verschillen tussen gezinnen, families die jagen en kennis 
doorgeven en families die Westers legen die die kennis 
verleren zijn

Vond geen correlatie tussen de score Westerse test en de 
score op de jaagtest die vooral de lokale proberen te meten

Evaluatie:

Zijn Kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht ⇒ blijkt uit zijn 
oz (negatieve punt)

Herwaarderen van creativiteit (positieve punt) 

Zit niet in klassieke testen



Hoofdstuk 13 Alternatieve intelligentietheorieën (elina margashvili) 11

Creativiteit: ongewone antwoorden ⇒ blijkt belangrijk te zijn

Herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc) (positieve punt)

Nadruk op impliciete kennis is bijdrage 

Voor dagdagelijks functioneren een deel leren we op school leren 
we via socialisatie expliciete instructie maar we in leven 
functioneren leren we gewoon door te doen en sommige mensen 
zijn beter in dan andere

Geen sterke effecten, maar geheel van studies wijst op mogelijk 
belang 

 Ackerman's PPIK theorie

⇒vertrok vanuit paradoxale observatie

⇒vloeiende intelligentie de cognitieve mechanismen die we om een nieuwe 
info te verwerken en  daar iets mee te doen. Deze neemt af naarmate we 
ouder worden

Uitgangspunten

Gf daalt met de leeftijd, maar ouderen nemen topposities in: ouderen 
maken meer gebruik van opgedane kennis 

dit fenomeen zie je in traditionele samenlevingen maar ook in open-
liberaal democratische maatschappijen 

ervaring en kennis blijft toe nemen (ook bij gekristalliseerde)

Kennis in volwassenheid is gespecialiseerd: past in niche

We moeten veel meer naar gespecialiseerde kennis kijken. 
Intelligentie vooral in de volwassenheid die gespecialiseerde kennis 
heel belangrijke component

Onderscheid Gc en Gk

Ontwikkelingspsychologische interactie tussen 

⇒we moeten niet alleen kijken naar gespecialiseerde kennis maar 
intelligentie en cognitief ontwikkeling  ook zien in relatie tot meer 
persoonlijkheidsdimensies 

Intelligentie als proces Gf ⇒ efficiëntie als informatieverwerking 

Persoonlijkheid

Interesses: wat boeit je als persoon
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Intelligentie als kennis: onderscheid tussen algemene kennis gemeten 
door gekristalliseerde intelligentietests of subtesten en specifieke 
kennis die belangrijk is om te kunnen in maatschappij te functioneren vb 
om belangrijke positie in te nemen Gc en Gk)

⇒vandaar PPIK

5 kennisdomeinen 

Nauurwetenschappen

Wiskunde 

Kunst en cultuur 

Literatuur

Sociale wetenschappen 

Testen voor gemaakt en vergelijken met de klassieke intelligentie

Chemie, fysica en elektronica kennis zit vooral met Gf vloeiende 
intelligentie 

Rechten, kunst en wereld literatuur zit met Gc

Electronica tussen de 2

Geografie zit op gekristalliseerde intelligentie Gc

⇒ links zie je type intelligentie dat mensen hebben ontwikkeld en die 
specifieke kennis waar ze zich verder in soecialiseren

4 trekcomplexen geïdentificeerd in cross-sectioneel oz:
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⇒ gekeken wat kennisdomeinen waar mensen goed in zijn en wat zijn 
de persoonlijkheidsprofielen itv trekken, de vorm van intelligentie en zo 
komt hij tot 4 complexen

Wetenschappen en wiskundee complex gekenmerkt door:

Interesse in abstracte en rationele problemen wordt gekenmerkt 
door vloeiende iintelligentie kennis in de wetenschappen

Conventionele complex gekenmerkt door:

Persoonlijkheidstrekken: interesses die te maken hebben traditionele 
dingen, conservatief

itv intelligentie vind hij geen specifiek patroon, mensen die laag 
scoorden op verschillende vormen van intelligentie tot mensen die 
heel hoog scoorden

Sociale complex (macht vs sociale relaties)

Persoonlijkheid: duidelijk hoog op extraversie

Interesse vooral in sociale beroepen

Macht vs sociale relaties

Macht: mensen die sociaal zijn maar dominante positie willen 
innemen, anderen leiden en leiding geven

Sociale relaties: sociale zit vooral in dat men graag contacten 
maakt met andere mensen zonder in hiërarchische relatie te staan

Intellectuele/culturele complex

Persoonlijkheid: openheid 

Intellect: kunst en literatuur gekenmerkt door heel hoge score op 
gekristalliseerde intelligentie

�Domeinkennis is belangrijk aspect van volwassen intelligentie 

Interessante nieuwe ontwikkeling is dat je meer moeten gaan kijken 
naar de dynamiek ontwikkeling van intelligentie in de volwassenheid 
die samengaat niet alleen functie is van intelligentie  een soort 
cognitieve vaardigheid maar interageert met 
persoonlijkheidskenmerken met interesses en uiteindelijk en 
afhankelijk van mogelijkheden die je krijgt gaat leiden tot specifieke 
kennis en die domein specifieke kennis gaat bepalen hoe succesvol 
je in bepaalde niche zal zijn 
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 Persoonlijkheid en intelligentie 

⇒de link leggen tussen intelligentie en persoonlijkheid

Onderscheid tussen "kunnen doen" bij intelligentie gaan we naar maximum 
performance, kunnen mensen realiseren vs tipical performance en "willen 
doen" 

Evidentie dat er interactie is: persoonlijkheidsoriëntatie heeft effect op 
intelligentie ontwikkeling

Intellectueel engagement

Sommige mensen zijn gewoon geïnteresseerd om nieuwe dingen te 
leren, anderen zijn dat veel minder. Dit kan tot uiting komen gewoon 
door krant te lezen, sommige lezen enkel stuk over sport, andere over 
economie en nog mensen die alles lezen

Zelfdiscipline 

Gewetensvolheid: na IQ, beste voorspeller van succes

Ackerman heeft vragenlijst gemaakt, met vragen zoals of men 
geïnteresseerd is zich wil verdiepen, nieuwe kennis opdoen, open 
staat voor nieuwe info 

blijk gewoon dat intellectueel enggagement brede interesse om 
nieuwe dingen te begrijpen bijkomend voorspelde hoe goed 
studenten het deden in opleiding boven klassieke intelligentie 

Uitstel van beloning op 4-jaar voorspelt SAT-scores 15 jaar later 

Marshmallow test: Mischel et al 1970 

waarbij 4-jarige kinderen n testsituatie werden gebracht en ze 
krijgen marshmallow voor hun en de keuze om die snoepje direct 
op te eten of uitstellen aantal minuten wachten en nadien krijgen 
ze meer. 

Als kinderen slaagden in uitstellen van beloning 

In staat zijn op 4-jarige leeftijd en in staat zijn om minuutjes te 
wachten voorspelde de SAT-scores, kinderen die beter waren om 
uitstel gedrag te stellen die blijken nadien beter te doen op 
school, beter doen via objectieve meting

Shoda et al. 1990 gewetensvolheid beste voorspeller na IQ voor 
jobsucces, schoolcusses
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Niet alleen intelligentie en gewetensvolheid die samen 
cussesvolheid gaan bepalen maar blijkbaar die gewetensvolheid 
consciëntieusheid ook effect heeft op cognitieve ontwikkeling. 
Mensen die consciëntieuser zijn gaan meer leren van scholing 
omdat ze meer investeren in opleiding

Zelfdiscipline voorspelt schooluitslagen (prestatie) op het einde van het 
schooljaar

Meting van zelfdiscipline in VS

Wat je op universele doet is cognitief ontwikkelen 

 Algemene evaluatie van de alternatieve therapieën 

De stelling (van Sternberg en Gardner) dat klassiek IQ slechts een 
onbelangrijk deel van de intelligentie weergeeft, is gewoonweg fout 

Nood aan paradigmashift

Dat we niet blijven doen wat we altijd gedaan hebben

Beter begrijpen van interacties met motivatie, persoonlijkheid, en 
situationele beperkingen

in paradigmashift

situationere betrekkingen hebben effecten op cognitieve ontwikkeling 

vb grootmoeder die zat in laatste jaar van middelbaar toen oorlog 
uitbrak en heeft nooit haar diploma behaald daardoor, 4 jaar oorlog 
scholen dicht

als ze na 4 jaar wel haar school had afgewerkt en hoger opleiding 
gehad en mss andere leven gehad 

MAAR gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en dient voorgaande 
empirische observaties te verklaren

⇒dit is probleem bij Gardner, wat hij doet is interessant maar wil niet 
operationaliseren 
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Samengevat figuur

Intelligentie meten we met conventionele tests maar het is nooit voorbij 
gaan om nieuwe dingen te vinden, 

Nier-cognitieve trekken zoals persoonlijkheid en motivatie, en die 2 
interageren met elkaar. Als we kijken naar wat is de impact van vb 
ingagement op intelligentie daar gaat een wisselwerking zijn dat 
mensen intelligenter zijn die meer vloeiende intelligentie hebben die 
gaan geïntroduceerd raken in abstracte problemen, dus een 
wisselwerking tussen iemands intelligentie en niet-cognitieve trekken en 
samen hebben ze effect op sociaal relevant gedrag 

Gedrag dat we kunnen observeren maar rekening houden met sociaal 
relevant gedrag ook functie is van situaties waarin mensen 
terechtkomen vb als je toevallig onderwijs moet afwerken bij begin van 
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oorlog of kijk wat er gebeurt in Syrië die weinig onderwijs gehad 
hebben, dit heeft enorme effect op cognitieve ontwikkeling van die 
kinderen


