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🔎
Hoofdstuk 2: Begrip validiteit 
(elina margashvili)
 Definitie 

We gaan theoretische kaders bespreken waarin APA standerts en deze is 
gebaseerd op samenvatting van Messick ⇒ basis voor validiteit 

Belangrijk voor examen: validiteit toepassen op intelligentie 

"Validity is an integrative evaluative judgment of the degree to which 
empirical evidence and theoretical rationales support the adequacy and 
appropriateness of inferences and actions based on test scores and 
other modes of assessment"

📌 Validiteit is een integrerend evaluatief oordeel over de 
mate waarin empirisch bewijs en theoretische redenen de 
adequaatheid en geschiktheid van gevolgtrekkingen en 
acties op basis van testscores en andere 
beoordelingsmethoden ondersteunen

We ontwikkelen allerlei testen, vragenlijsten, observaties, schema’s, 
gesystematiseerde procedures
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Het gaat over de interpretaties (adviezen) en wat je ermee gaat 
doen vb leerling met problemen op school bijles of andere school? 
Zijn die interpretaties adequaat?

Validiteit gaat over integratief oordeel, kijken naar verschillende 
bronnen van info en ze samenvoegen in een oordeel 

Al je tot conclusie komt "hier klopt niets van" dan gewoon is niet 
verantwoord om verder te gebruiken

Mate info bronnen: hoeveel info hebben we die we kunnen 
gebruiken en interpreteren 

!Assessment gaat niet zomaar over testjes en aantal scores, het 
gaat over de interpretatie, de betekenis en betekenis impliceert 
theorie, je maakt veronderstellingen wat bepaalde uitslag betekent 

Het is een combinatie van de 2 

Empirische evidentie: welke items correleren  

Theoretisch kader om de scores te interpreteren; welke 
evidentie om de interpretatie toe te passen en tegen evidentie 
vb IQ test direct toegang tot mentaal vermogen maar klopt 
dat?

Hoe goed aansluit wat we theoretisch verwachten bij 
empirische 

Validiteit gaat over testscores

Kijken naar consistentie in gedrag en itemresponsen

Meten is samenvatting van consistenties in een score

Dus testscore vat consistentie  in gedrag samen

Bijna alle psychologische instrumenten uit meerdere items, meerdere 
taken, observaties ⇒ nodig voor validatie

Uitzonderingen: 

vb hoe tevreden zijn mensen over hun leven? 

Er is een itemmeting die goed werkt ⇒ ladderen met 10 treden 

We kunnen dit niet met 1 item meten

Vb subtests in WISC verschillende woorden voorleggen en een 
subscore maken (die representeert hoe groot iemands 
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woordenschat is)

Analoog redeneren meten: analoog redeneer taken maken 

Als iemand graag naar feestjes gaat gaat ook gemiddeld genomen 
graag een babbel slaan met onbekenden op straat ⇒ consistenties 
gedrag samenvatten in een score

Score in een brede betekenis: vb systematische leidraad waarbij je 
interview systematisch gaat coderen

vb hechting te onderzoeken, relaties in omgeving 

Validiteit: inductieve samenvatting van zowel de bestaande evidentie voor 
en de mogelijke consequenties van score-interpretatie en -gebruik

Gevolgen van testinterpretatie en van testgebruik

vb discussie in maatschappij over selectieproeven voor hoger 
onderwijs, het draait om 2 vragen 

1 kunnen we prestaties voorstellen? ⇒ ja, niet perfect maar kan je 
we voorspellen 

2 wat is de maatschappelijke impact daarvan? ⇒ terechte kritiek: 
mensen uit hogere SES zijn bevoordeeld 

Aandacht aan kosten van individuele psychologische systematisch 
falen

Belangrijk: niet de test wordt gevalideerd maar de score-interpretatie

Manier waarop betekenis wordt gegeven aan de score en waarop 
bepaalde acties doen obv die interpretaties 

Test op zich kan niet valide zijn of niet valide, het hang er vanaf bij 
welke context en manier de test wordt afgenomen 

 Het gaat niet zozeer over de test zelf, de vragen veranderen niet 

Validiteit is een kwestie van mate

Veel info samenbrengen en voor sommige dingen vind je 
evidentie, en wat moet je ermee?

Validiteit is een ontwikkelendende eigenschap en validering een 
continue proces

Naarmate het onderzoek psychologie verdergaat, nieuwe 
inzichten worden bereikt kan er nieuwe licht geworpen worden, 
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het evolueert ⇒ nieuwe evoluties in rekening brengen 

Kernaspecten van Messick's benadering 

Validiteit is unitair concept: meten en verantwoorden 

Veel aspecten samenbrengen in geïntegreerde oordeel 

Gebruikt methoden van de wetenschap: hoe validiteit 
verantwoorden ⇒ hoe onderzoek verantwoorden 

Inferenties=hypothesen: hoe moeten we die beschouwen? 
hypothesen waar we onderzoek moeten doen of die 
hypothesen moeten verwerpen 

Gebruik van alle experimentele, statistische en filosofische 
middelen 

Scores in context 

Scores, maar niet de test op zich: waarom?

Scores zijn resultaat van persoon en een (meet) context: Persoon en 
context bepaald de context 

Persoon: stabiele kenmerken van persoon die je wilt meten, 
iemand testen die griep heeft, hij zal niet zo goed doen; dit neem 
je mee voor interpretatie van de code, kan onderschatting zijn 
van mentaal vermogen door ziekte 

!Meetcontext: wat mensen doen op test is niet enkel afhankelijk 
van kenmerken van zichzelf of van de test maar ook de context 
waarin die test wordt afgenomen

Betekenis in het spacifieke geval

Gradaties van generaliseerbaarheid

test kan niet overal toegepast zijn, anonieme context werkt goed, 
wilt niet zeggen in selectie context niet valide is maar kan niet 
generaliseert worden van anonieme context naar selectie context

Scores als teken of als steekproef

Hoe gaan we die scores interpreteren?

2 manieren 

Steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag 
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vb nagaan wat rekenwaardigheid is van 2de leerjaar, optellen 
en aftrekken met 2 cijfers, dan kan je perfect domein 
definieren van welke berekeningen allemaal mogelijk zouden 
mopeten zijn, alle mogelijke optelsommen, afrekken van 1 
getal, getal bestaat uit 1 cijfer of 2, je kan oplijsten wat die 
kinderen zouden moeten kunnen

dan testje opmaken, met 10 rekensommen die zijn 
steekproef uit dat domein dus score uit getal van van 1 tot 
10 en die die score kan je zien als een steekproef die 
vertelt ons iets wat die kinderen doen op die test maar het 
kan gezien worden als een steekproef uit een domein 

vb voor intelligentie gaag we die scores zien als een teken 
van iets onderliggend; op zoek gaan naar een aantal 
subtesen waarin die processen en mentaal kenmerken zo 
goed mogelijk naar voren komen 

Testscore is een teken voor onderliggende kenmerken 
(processen en treken)

Beide kunnen 

Vanwaar komen responsconsistenties? waarom gedragen mensen zich 
systematisch hetzelfde op aantal items?

 Omwille van trek, stabiele kenmerk van een persoon, proces of 
dispositie (vb extraversie, een neiging om bepaald te stellen of 
kenmerkende processen iemand met hoge IQ gaat sommige 
items op andere manier gebruiken) ⇒ mogelkijke verklaring hoe 
dat die responseconsistenties tot stand komen: er is een 
kenmert dat eigen is aan de persoon en dat toeleidt dat het 
gedrag die je observeert consistenties vertoont 

Kritiek: daarmee leg je alles bij d persoon, kan het zijn datydie 
responseconsistenties op andere manier tot stand komen? ja zie 
toestand

 Consistenties veroorzaakt door tijdelijke toestand: waarin die 
persoon zich bevindt  

vb emoties, alle emoties samen op moment dat je kwaad bent, 
dus je krijgt een consistentie tussen cognittie, motivaties en 
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exressies die toe te schrijven zijn aan toestand, op dat moment 
hoeven ze niet constand te zijn

 Responseklasse: zelfde functionele relaties met antecedente, 
concurrente en consequente stimuluscondities 
(leergeschiedenis), zijn gewoon resultaat van een leerproces 
(klassieke en opperante conditionering) ⇒ zijn dus 
leerervarignen

Gedrag is toe te schrijven aan responsklasse (leerervaringen)

Aangeboren trek of responsetrek vb omgeving waarin je 
geboren wordt en van de kwaliteit van de school aar je 
naartoe gaat, al die mentale waardigheden terzelfder tijd, 
ouders die moeilijke woorden gebruiken, kinderen 
aanmoedigen naar verenigingen te gaan, wikunde vorderen ⇒ 
responseconsistenties dus verklaar je obv 
gemeenschappelijke leergeschiedenis , context die er toe 
leidt dat er allemaal wordt gestimuleerd 

Tekvaliditeit 

Verwarrend omdat het indruk geeft dat alleen te maken heeft met 
interne disposities (spabiele processen bij personen)

Dit is niet zo want trekvaliditeit gebruiken we ook wanneer 
responseconsistenties hebben die gevolg zijn van responseklasse 
of gevolg zijn van een toestand

Welke bronnen kunnen we gebruiken voor evidentie

Validiteit is een combinatie van empirische gegevens (wat doen mensne 
op test) en theorie (om naar die test te kijken) dus feiten+theorie zijn 
beide van belang

Het is onveldoende om test te gebruiken zonder gegevens ee te 
verzamelen: Gegevens laten toe om op bepaalde manier te 
interpreteren 

 Traditionele vsies op validiteit 

Hoe validiteit ontwikkeld is: 3 vormen validiteiten zijn relevant: werden 
gezien als op zichzelf staande vormen, het kom ene of de andere, eentje 
was genoeg om aan te tonnen MAAR nu kijken we anders naar
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Inhoudsvaliditeit: inhoud van de test; in welke mate die inhoud, is dit 
een goede steekroef voor het domein, klasse van situaties of 
inhoudsdomein waarover je conclusie wilt trekken

vb een examen van assessment, vragen die in examen 
terechtkomen, onderwerpen van de cursus, hoeveel tijd besteed aan 
vragen die proportioneel zijn aan besteedde tijd aan de inhoud 
tijdens de les dus examen is inhoudsvalide 

Nu: 

Relevante en representativiteit van materiaal, maar omvat geen 
testrespondenten, maar het gaat niet over scores, Is op zich geen 
validiteit want gaan niet over score-inferenties vb wat mensen 
doet op die test

Gaat gewoon over inhoud van taken vb bij woordenschattest wat 
zijn de woorden die je aanbiedt? op welke manier ga je ruimtelijk 
inzicht meten

Gedrag dat mensen stellen tijdens de test en hoe je dat gedrag in 
scores gaat formuleren, weergeven en hoe je die scoren gaat 
interpreteren

Inhoud Kan nooit op zichzelf staan

Gaat niet over gedrag maar over wat de test inhoud 

Criteriumgerelateerde validitieit: in welke mate laat een test toe om 
gedrag te voorspellen, kenmerken van mensen of toekomstig gedrag te 
voorspellen 

 Redictieve validiteit: in de toekomst 

vb toegangsproef voor geneeskunde en er is onderzoek gebeurt 
naar hoe goed voorspelt die binnen 7 jaar hoe mensen zullen 
afstuderen? testafname nu en later voorspellen wat er in de 
toekomst ligt 

 Concurrente validiteit (gelijktijdige validiteit): kijken wat het 
verband is met criteria die op hetzelfde moment worden 
gemeten typisch bij intelligentie test hoe goed kind doet op 
school 

men kijkt niet enkel naar IQ test maar ook naar schoolse 
prestaties en kijken of die IQ test toelaat om schoolse prestaties 
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te voorspellen 

Gelijktijdige validiteit betekent meten van criterium op zelfde 
moment als waneer je de test afneemt 

Nu: 

Kan niet op zichzelf staande vorm van validiteit zijn omdat je 
oneindig criteria kan specifieren (wat gaat er precies 
veranderen?

Op zich kwetsbaar gebrek aan inhoudsrelevantie en nadelige 
sociale consequenties

dus Nadelig: kwetsbaar voor foute interpretaties

Onderzoek: cognitie test vanvoor ongeval van mentale 
vermogen "kunnen we inschatten mentale vermogen was voor 
het ongeval?"

Predicties obv sociale klasse 

Moraal van het verhaal: Als iets correleert met criterium dat is 
onvoldoende om te gaan gebruiken. De correlatie op zich is 
onvoldoende 

Constructvaliditeit: wat ben ik aan het meten? wat verklaart de uitslag 
op mijn test?

Gaat over de verklarende variabelen, welke uitslag van de test, 
welke psychologische kenmerk is verantwoordelijk .. dus gaat niet 
strikt over stikt operationalisme

IQ kunnen we opeerationaliseren op verschillende manieren en 
sommige zijn beter dan de andere

Deze validitieit is ook relevant voor inhoudsgerelateerde en -
representatieviteit en criteriumgerelateerde (validiteit) aspecten

 vb construct Extraversie zelf heeft implicaties voor type gedrag 
waarover je hebt, dus over domein waarover uitspraken wilt 
doen, tis ook relevant 

Extravert iemand verwacht je dat predectief is dat iemand 
goede verkoper zal zijn, verwacht je niet hoe dat correleert 
wiskundig iemand is

Wat niet in oude benadering: Inschatting van sociale consenquenties
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wat is het gevolg van test die we gebruiken

kijken niet enkel naar info, scores maar ook naar impact van 
scores die we gaan gebruiken 

kunnen we toekomstig succes voorspellen? ja kan met fouten

als we toepassen, wat zijn de sociale gevolgen daarvan? die 
moeten goed in kaar brengen 

Historische trends

Vroeger teveel focus op criteriumvaliditeit: 

Evolutie: Van specifieke criteria over typen van validiteit naar uitaire 
conceptualisering 

Guilford 1946 'in a very general sens, a test is valid for anything 
with which it correlates" In algemene zin is een test geldig voor 
alles waarmee hij verband houdt.

Op ogenblik dat we als psychologen bepalde methode hebben 
in de toekomst iets te voorspellen over wat relevant is dan is 
het valide

APA Standerts 1974 3 vormen van validiteit 

Cronbach 1980 "all validation is one"

Validiteit gaat over geïntegreerd oordeel ⇒ Messick heeft dit 
verder ontwikkeld, de standaard binnen APA, Europa

Verschuiving van focus: van predictie naar verklaring; begrijpen 
wat we meten en begrijpen waarom iets voorspellend is

vb hoe komet het dat IQ test van Binet voorspelt of kind al 
dan niet voorkomt in lager onderwijs 

In begin was er focus op predictie maar later willen we 
begrijpen wat we aan het meten zijn

Validiteit is een oodeel dat je velt over een test 

Betekenis en waarden

Twee facetten om unitair validiteitconcept op te splitsen: Messick stelt 
deze op te splitsen in 4 obv 2 criteria 

Bron van rechtvaardiging van het testen: 

Evidentie als basis
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Consequenties als basis:

Functie van het testen:

Testinterpratatie

Testgebruik

Tabel 2.1

Testinterpretatie

Constructvaliditeit: wetenschappelijke evidentie om bepaalde 
score te interpreteren? 

In alle mogelijke contexten in kader van wetenschap, selectie 
of evidance based oderzoek naar therapie voor depressie, 
gaan werken met instrumenten die scores opleveren die we 
gaan interpreteren

Welke evidentie hebben we om de score te interpreteren?

Testgebruik 

Constructvaliditeit en relevantie/utiliteit in context: scores 
correct interpreteren en aantonen dat de test, die interpretatie 
van belang is specifieke context waarin we willen gebruiken 

dus je kan IQ test maken die bij algemene populatie vb de 
WISC maar neit zo interrisant wanner je zou selecteren 
voor opleiding geneeskunde omdat mensen die zich 
kandidaat stellen om geneeskunde te doen is al een heel 
sterk geseculariseerde groep, die vanaf middelbaar sterk 
presteren, maar WISC is niet geschikt voor dit context 

Sociale onsequenties 

Psychologische testen zijn nooit neutraal: wanneer je zegt dat 
iemand hoog scoort op intelligentie dat is geen neutrale 
uitspraak ook omgekeerd 

Wat zijn de waarde implicaties van een bepaalde 
testinterpretaties (expliciteren: is dit gerechtvaardigd? vb 
Een test voor psychopathie: in welke mate iemand antisociale 
kenmerken heeft, als hij hoog scoort heeft gevolgen, wel 
implicaties dat hij potentieel gevaarlijk is voor de 
maatschappij
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Wat zijn sociale consequenties van bepaalde testgebruik?

vb in Mechelen proefproject: geen systematische 
selectieprocedure gebruiken, iedereen kans geven

Wat zijn de gevolgen daarvan?

Mensen met hoge SES een goeie score ?

 Filosofische achtergrond 

Algemeen

Verklarend gebruik van filosofie (kennisleer) ipv normatief

Niet he je moet doen maar meer om te begrijpe nwa we doen

Zijn principes nog relevant?

Kritiek op validiteitconcepten: gebaseerd op voorbijgestreefde 
filosofische principes

Relatie tussen unitair concept van validiteit en wetenschapsfilosofie 
benaderingen 

Logisch positivisme 

Wetenschapsstroming over wat kennis is, epistomologische benadering 

Basis voor constructvaliditeit: Cronch & Meehl 1955 paper gebaseerd 
op logisch positivisme 

Hoe ziet logisch positivisme kennis?

Logische/mathematische structuur: Onderscheid maken tussen het 
theoretische niveau en het empirische niveau 

Kennis bestaat uit systematische relaties tussen theoretische 
concepten die relatie zijn coherent en systematisch obv logische 
of mathematische principes 

vb Relativiteitstheorie van Einstein gravitatiegolven

Confirmerende benadering: op theoretische niveau verschillende 
begrippen en die begrippen worden gedefinieerd door de verbanden 
die ze met elkaar hebben en dan ga je ze operationaliseren, kijken of 
je verbanden theoretisch verondersteld of je die in realiteit kan terug 
vinden

Op zoek gaan naar bevestigende evidentie 
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Correspondentieregels: hoe bepaal je fenomenen die theoretisch 
verondersteld kunnen worden observeert dus hoe theoretische 
variabelen verbonden zijn aan empirische theorie 

Feitelijke verificeerbaarheid: nagaan of verbanden tussen 
empirische bevindingen, fenomenen of die ze net voordoen als je 
verondersteld in je theorie 

Dan kan je op 2 manieren kennis gaan bedaneren 

Empirische benadering: operationalisme 

Vertrek van fenomenen die je kan observeren waar je predicties 
doet, hoe die fenomenen samenhangen en zo proberen een 
theoretisch model te ontwikkelen 

Syntactische benadering: nomologisch netwerk

Theorie verklaart hoe fenomenen met elkaar in verband moeten 
staan; Vertrek je van theoretisch model (relativiteitstheorie) en 
dan proberen te verifiëren

Belangrijk: betekenis bestaat tussen theoretische entiteiten of 
fenomenen 

Cronch & Meehl: wat essentieel is voor validiteit van psychedelische 
test (fenomeen dat geoperationaliseerd is) moet systematische 
verbanden vertonen met andere fenomenen die je voorspelt obv 
theorie; test is enkel valide als die enkel nomologisch netwerk liet zien

Nomologische netwerk: netwerk van relaties met andere testen en 
niet testgedrag dat je observeert in realiteit; obv theorie voorspellen 
waar meting moet mee correleren

vb test voor inductief redeneren: includeren iemand kan inductief 
redeneren ook deductief redeneren; wie goed kan inductief 
redeneren kan sneller leren

Positivisme - Relativisme - Rationalisme

Kritieke op het positivisme 

Niet verifieerbaarheid, maar falcifieerbaarheid (Popper): alternatieve 
theorieën + strijdige bevindignen 

Probleem: niet mogelijk logisch gezien verificieren 
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Stelling: alle zwanen zijn wit en je begint te observeren, miljoen 
witte zwanen,.. het kan altijd zijn dat zwanen zijn die niet wit zijn 

⇒  je kan nooit met zekerheid een theorie verificeren maar je kan 
wel falcififieren 

Dus er is een observatie gebeurt die niet klopt die theorie 
weerlegd 

Falsifiëren: van het ogenblik dat je een niet witte zwaan 
geobserveerd dan weet je dat stelling alle zwanen wit zijn fout is

📌 Psychologisch gezien is dit ook belangrijk, als je 
kijkt naar psychodiagnosche proces in de pratijk, 
identificeren, merk je persoon is geneigd om 
confimatorish te denken obv eerste gesprek maakt 
psycholoog een beeld van mogelijke probleem; 
probleem; dat hij op zoek gaat naar bevestigende 
info en dit leidt tot foute diagnoses 

Onafhankelijkheid van theorietische en observeerbare termen

Data en theorie zijn niet volledig onafhankelijk (kritiek op logisch 
positivisme en Popper)

Theorie maakt mogelijk om fenomenen te onderzoeken Hanson 

Het is maar omdat we bepaalde theorie hebben gaan we in 
bepaalde fenomenen kijken

vb Behaviorisme was enkel geïnteresseerd in fenomenen die 
te maken hadden met klassiek en opperante conditionering, 
nadien is er een switch naar cognititeve benadering dus naar 
andere theorie kijken of het toelaat ook naar andere dingen te 
kijken; wat je observeert is niet onafhankelijk van elkaar 

vb vandaag kijken we niet enkel naar koude cognitie maar ook 
naar warme ocgnitie; naar andere fenomenen kijken 

Wisselwerking tussen theorie en fenomenen waar je naar kijkt

Wetenschappelije paradigma’s en paradigmashift Kuhn

Werken en denken binnen een bepaald wetenschappelijk 
paradigma die onze interesse in bepaalde fenomenen bepalen, 
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wat niet binnen het paradigma past zien we niet direct

Proberen fenomenen onderzoeken en verklaren en op bepaald 
ogenblik blijkt dat er teveel fenomenen zijn die niet pasen 
binnen het paradigma en dan krijg je een paradigmashift, 
nieuw model als gevolg

vb van behaviorisme naar cognitieve psychologie 

Dan zie je dat theorie niet alleen bepaald waar je naar gaat 
kijken maar ook zal bepalen wat je niet ziet

vb onderzoek naar pijn, aangeleerde hulpeloosheid bij 
dieren tijdens behavioristische benadering 

Apen conditioneren op aangeleerde hulpeloosheid pijn 
prikkels geven op systematische/niet systematische 
manier of onvoorspelbare manier 

De aap die training onderging, stelde gedrag die je 
verwacht obv die behaioristische model maar die apen 
in kooien die naast zaten vertoonden pijn uitdrukkingen 
die zelf niet ervoeren 

Vanuit behaviorisme had dit gen enkele betekenis

Reactie tegen deze kritieken: extreem relativisme

'Mind and wordl cannot be separated': constructie van realiteit

Data en theorie hangen samen, eigenlijk de realiteit en 
objectieve wetenschappelijke realiteit bestaat niet, enige wat 
bestaat zijn constructies van realiteit

Wat we als mens doen is gewoon modellen maken over 
wat die realiteit zou moeten zijn. Er bestaat geen goeie of 
slechte model maar er zijn gewoon verschillende modellen 

Gaan samen met naturalistische en kwalitatieve 
onderzoeksmethoden 

Conclusie: er is geen waarheid meer, enkel zien of iets zin 
heeft binnen theoretische benadering, of onderzoeken op 
welke manier mensen gaan benaderen

vb experten en leken, hoe kijken ze naar intelligentie, 
wordt anders benaderd; leken leggen nadruk op giftedness 
dus begrip intelligentie anders construeren 
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Scheiding tussen wetenschap en objectiviteit

Grote probleem van dit benadering: er is geen criterium meer 
om te zeggen dat deze theorie klopt of fout, of deze is beter 
dan de andere theorie

Problemen met beiden:

Probleem posivitisten en falcificationisten: statisch, maar hoe 
verandering?

Onduidelijk hoe een theorie evolueert; hoe bekom je tot 
theorie die je kan ferificeren? en hoe ga je dan verder?

Moeizame omgang met veranderingen in theoretische 
benaderingen 

Relativisten: geen objectieve critrium; 

Antwoorden: graduele evolutie van theorieën 

Nadruk op rationaliteit van wetenschappelijk dynamisch proces 
(graduele evoluties van theorie) en niet op rationaliteit en 
correctheid van theorie

 Onderzoeksprogramma's Lakatos:

Onderscheid kerntheorie en achtergrondtheorieën:

vb emotionele intelligentie 

Kerntheorie: er bestaan individuele verschillen hoe 
efficient emoties kunnen aanwenden in leven om op 
optimale te kunnen functioneren ⇒ je model

Achtergrondtheorieën: vb waar gaat dat zich 
voordoen en op welke manier gaan observeren ⇒ 
onderzoeken met methoden, ontexten,..

Discussie binnen trekbenadering: observeren door 
gewoon mensen te vragen om zichzelf te 
beschreven of maximumperformance benadering 
waarbij je mensen taken laten doen die beter of 
minder goed kunnen beantwoorden 

Wilt niet zeggen dat in onderzoek bepaalde 
verwachting niet wordt bevestigd dat we moeten 
stoppen
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Fouten detecteren

1 fouten uitlsuiten 2 vragen stellen bij 
kerntheorie 

vb !Multimethodebenadering: aantonen dat iets op 
meerdere manieren wordt bevestigd 

vb zelfrapportage via andere rapportage

 Weenscheppelijk domein Shapere:

Iets zeggen over domein van informatie van fenomenen met 
wetenschappelijke theorie

Dan is het mogelijk om verschillende theorieën met elkaar 
in verband te brengen en kijken of je zelfde of andere 
conclusies komt 

Duidelijkheid over domein van psychologische processen 
proberen verklaren met bepaalde theorie

"Unloading" van informatie: observatie veervoudig 
theoriegeladen op verschilende niveaus 

Een beeld te hebben over domein info zo objectief 
mogelijk beschrijving los van theoretische kaders

vb 2 benaderingen over depressie: psychoanalytische 
benadering en cognitief behavioristische benadering 

Anaclitische en introectieve depressies, onderling 
afhankelijke en autonome depressie dus 2 verschillende 
benaderingen 

⇒ 2 totaal verschillende kaders die neiging hebben 
naar verschillende dingen te kijken komen uiteindelijk 
tot zelfde conclusie over hoe depressie domein 
georganiseerd is en welke thema’s centreaal straan

Domein: inhoud van validiteit, test moet relevant 
zijn en representatief 

Criterium voor relevantie en representativiteit: kijken 
naar domein dat je uitspraken wilt doen en kijken welke 
verschillende theorieën (onderzoeken) wat zeggen ze 
precies over dat domein, je kan terminologie die 
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theorieën gebruiken "unloaden" kijken wat zeggen ze 
over

 Rationaliteit van menselijke activiteit Toulmin:

Rationele weddenschappen: wetenschap is dynamische 
evolutie

Het is niet op voorhand te voorspellen hoe iets zich zal 
ontwikkelen en of bepaalde benadering succesvol zal zijn 
of niet

vb validiteit als een zich ontwikkelende eigenschap: validiteit 
is ook dynamisch 

Wetenschap evolueert, er komen nieuwe inzichten op dat 
inzicht van vb intelligentie

Theorieën en handelen moeten rationeel zijn

Wetenschap is dynamisch proces, het zorgt ervoor dat 
valiiteit ook zich ontwikkelde eigenschap os

Dus het gaat niet over rationaliteit op zich maar gaat over 
rationaliteit van menselijke activiteit van 
wetenschappelijke onderneming 

Wetenschapsbenadering moet valide zijn

Van instrumentalisme naar realisme 

Ontologische status van theoretische entteiten in

Entiteiten: extraversie, depressie,.. wat is ontologische 
wetenschappelijke status daarvan?

Logisch-positivisme: betekenis is contextueel 

Als je wilt begrijpen wat theoretisch begrip inhoud moet je kijken 
waar het zich bevindt  

Relativisme: binnen theorie (instrumentalisme)

Fenomeen heeft pas betekenis binnen eigen theorie ⇒ ook 
probleem 

Realisme: reeële bestaande attributen in de wereld

Kritisch of constructuvistisch realisme: reëler bestaande attributen, 
maar enkel toegang via constructies
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Beide zijn problematisch: veel theoretische modellen met goede 
onderzoek maar blijkt niet te werken dus worden gefalsifieerd; 
als je aanneemt dat theorieën kunnen gefalsifieerd worden dan 
betekend die dat je verondersteld dat er iets echts betsaat, dat 
er realiteit bestaat die aanleiding geeft voor die fenomenen en op 
andere manieren oordoet dan je had verwacht; krijg je dus 
verschuiving dat er iets reëls bestaat; die bepalen war et 
gebeurt 

Wat we doen in wetenschap is constructies maken van realiteit 
maar die worden voortdurend bijgesteld door allerlei bevindingen 
die niet kloppen en theorieën worden aangepast

Constructrepresentatie: fenomenen in kaart brengen die verklaren 
hoe mensen op test reageren

Schematische voorstelling van realistische benadering

In realiteit bestaat zoals kenmerk, trek of proces en die verklaren 
hoe mensen reageren op een test, en je veronderstelt dat test 
weergeeft waarover het gaat

vb Verbanden tussen test en andere testen en niettestgedrag 
toeschreven aan onderliggende variabelen; hoe je presteert op ... 
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wordt bepaald door trek en je prestatie op andere trek op werk.. 
wordt ook bepaald door die trek

Testgedrag: observatie met instrumenten 

Context aarin me meting moeten doen

Model van assessment heeft ook een effect op

Persoonlijkheidsstructuur

Testcorrelaties en nontestgedragingen: we vinden correlaties 
tussen onze test en andere testen en niet testgedragingen, die 
correlaties die we observeren zijn volledig toe te schreven door 
onderliggende attribuut 

vb extraversie verklaart hoe je scoort op NEOPI en ook hoe je 
scoort op eising schaal waar extra schaal voor extraversie inzit, 
verklart niettestgedrag vb welke keuzes je maakt itv beroep 
waarbij je kiest voor meer contacten in beroep of in beroep 
waarbij je minder contacten hebt met mensen 

⇒ Dus er bestaat zoiets als extraversie als kenmerk van een 
persoon en het bepaald hoe je reageer op de test op andere 
testen en op niettestgedrag, En correlaties die je observeert 
zijn toe te schrijven aan onderliggend attribuut 

Schematische voorstelling van constructivistische benadering

Geen realiteit enkel constructie obv observatie (werkelikheid)
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Je veronderstel niet dat er een realiteit is maar je verondersteld 
wel dat er een testgedrag is en niettestgedrag en als 
wetenschapper maken we een constructie die bepaald beeld 
geeft van wat we observeren ⇒ Realiteit ontdekken door 
wetenschappelijk onderzoek

Probleem: volgens dit model maak je geen fouten, terwijl er veel 
fout zitten

Schematische voorstelling van constructivistische realistische 
benadering

Erkent dat moddellen constructie zijn, wetenschap die constructies 
maakt die geen afspiegeling is van de realliteit, maar erkennen dat er 
die er realiteit is en door die realiteit onze verwachtingen, theorieën 
tegengesproken kunnen worden en dit kan aanleiding kan geven tot 
het verfijnen van de theorie 

4. Theorieën van kennisvergaring: van formele naar recursieve systemen 
van onderzoek 
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📌 Belangrijk! dit toepassen op intelligentie! Raven heeft zijn 
sterke intelligentie theorie ontwikkeld obv deze theorie.

Leibniziaans onderzoekssysteem (zie sterke intelligentie theorieën)

Formele, symbolische benadering: deductief

Borg: specificatie van standaarden + consistentie, volledigheid, 
omvattendheid 

Vertrek vanuit sterke theorie 

vb relativiteitstheorie van Einstein sterke symbolische 
benadering, mathematische logische model uitwerken en dan 
onderzoeken 

Wat garandeert dat dit werkt? vertrek vanuit heldere 
standaarden wiskundige axioma’s op basis waarvan men op 
systematische wijze gaat uitwerken 

Locheaans onderzoekssyteem

Empirisch inductieve benadering: elementaire data, aanvaarde 
methoden

Kennis vertrekt vanuit de (empiri) observatie: elementaire data 
verzamelen (systemathiek) en uit die data theorieën ontwikkelen 
(op zoek naar regelmatigheden) 

Borg: consensus over objectiviteit van data en methoden

Garantie dat dit werkt: dus consensus over de manier waarop je 
data objectief kan verzamelen; je eigenidee a priori bevestigd wil 
zien en op open manier kijken wat er gebeurt 

📌 Belangirjk! Deze benadering zien we terugkomen in 
empiristische benaderong van intelligentie onderzoek; 
aantal subtesten die op zichzelf nog helemaal niet zo goed 
theoretisch gefundeerd zijn maar die afnemen in een 
grotere groep en kijken wat er uitkomt 

Kantiaans onderzoekssysteem 
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Doelbewuste formulering of identificatie van alternatieve (iet 
antagonistische) perspectieven

Borg: goodness of fit tussen theorie en data; hoe goed past het 
model bij de data?

Voorkeur geven aan model die het beste kan verklaren 

Verschillende theorieën en modellen maken voor hetzelfde 
fenomeen en dan ze met elkaar vergelijken 

📌 Alternatieve modellen naar voor schuiven voor zelfde de 
gegevens bij intelligentie. Debat: over intelligentie 
construct, is dat unidimensioneel of zijn er verschillende, 
zijn ze aan elkaar verbonden?; intelligentie opdelen

Hegeliaans onderzoekssysteem 

Doelbewust formuleren van antagonistische, antithetische 
perspectieven

Doelbewust opzoek gaan naar tegengestelde verklaringen en die 
tegen elkaar laten uitspelen (ook in intelligentieonderzoek 

Gevolg: inconsistenties vooral in intelligentieonderzoek

Vooral in Angelsaksische benadering waarin intelligentie 
gelijkgesteld wordt aan biologische eigenschappen van de 
persoon

Borg: conflict (verborgen assumpties en latente inconsistenties)

Waarom werkt dit (inconsistenties in intelligentieonderzoek)? 
Omwille van het conflict omdat door tegengestelde benaderingen 
tegen elkaar aan te spelen op het spoor komen van impliciete 
assumpties en kan je zien bepaalde argumentaties niet veel steek 
bleken te houden 

Nurture vs nature debat

vb Kamin: geadopteerde tweelingenonderzoek; de 
correlatie eeneiige tweelingen die in verschillende families 
werden geadopteerd vrij hoog .80, niet gelukt om via 
omgeving (nurture) te verklaren 
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kinderen die in niet stimulerende milieu zitten en geluk 
hebben geadopteerd te worden door zorgzame adopti 
efamilie; wat is de effet daarvan op het intelligentie? 
groot, gemiddeld genomen 1 standaarddeviatie 

vb genetische benadering (nature) kijken naar andere 
aspecten; wat is de correlatie tussen de biologische ouder 
en het intelligentie van het kind wanneer geadopteerd in 
andere familie; blijkt .30 maar stijgt met de leeftijd, 
duidelijk bewijs 

Singeriaans onderzoekssysteem 

Observeren van onderzoekssystemen: recursief toepassen op elkaar 
(alles op alles toepassen)

Onderzoeken van ethische implicaties van bepaalde theorieën, ook 
cruciaal bij validiteit 

Borg: voruitgang bekijken door verschillende successieve 
benaderingen 

📌 Elk onderzoekssysteem komt in aanmerking om de 
validiteit te onderbouwen, maar zowel op zoek gaan 
naar convergente als discriminante evidentie

We moeten niet kiezen voor het ene benadering of andere 

Afhankelijk de situatie vb als we nog niet veel weten over  een 
domein dan is locheaanse benadering zeer interessant, 
exploreren 

Belangrijk! we moeten op zoek gaan naar convergente en 
discriminante evidentie (evidentie niet enkel die bevestigd 


