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Hoofdstuk 9: Introductie op 
intelligentie (elina margashvili)
 IQ-testing : visies op wat IQ testen zijn

Lippmann 1922 journalist

'De intelligentietest is dan een instrument om een   groep mensen te 
classificeren, eerder dan een maatstaf voor intelligentie. Mensen 
worden binnen een groep geclassificeerd op basis van hun succes bij 
het oplossen van problemen die al dan niet een intelligentietest zijn. Ze 
zijn geclassificeerd op basis van de prestaties van sommige Californiërs 
in de jaren 1910 tot ongeveer 1916 met het begrip van meneer Terman 
over de problemen die intelligentie onthullen. Ze zijn niet 
geclassificeerd op basis van hun vermogen om de problemen van het 
echte leven aan te pakken die om intelligentie vragen ” 

Kritiek van Lippmann

wat kunnen we met die testen doen? wat stellen die taakjes voor?

Niet representatieve steekproef, kritiek op Terman

Het gaat om testen waarvan aantal daarvan niet aansluiten bij wat 
we dagelijks doen, bij ons dagelijks intelligent handelen 
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vb Matrix redeneertest van Raven, als je factoranalyse doet 
goede indcator voor algemene intelligentie maar wie gebruikt 
dagelijks matrix redeneren? dit is wat we enkel op tests 
gebruiken

Boring 1923 intelligentie psycholoog 

'Intelligentie is wat de intelligentietests testen." = puur operationele 
definitie, begrip intelligentie definiëren door de test (meetrpocedure)  
(in begin fase van intelligentie was dit niet slecht idee, maar vandaag 
niet)

 Wat is intelligentie conceptueel gezien? 

Term IQ wordt in literatuur op 2 manieren gebruikt:

Enge betekenis (IQ in enge zin):

 je neemt intelligentie test af en je scoort die test op systematische 
wijze en je zet die scores af tegen referentiegroep, en je 
hernormeert die dan krijg je IQ score

dus IQ verwijst naar een score adhv concrete intelligentie test 

IQ = intelligentie quotiënt: getal dat je bekomt obv bepaald 
instrument 

Brede betekenis van IQ (IQ in brede zin):

Meting van begrip aan de hand van concreet instrument

IQ wordt regelmatig gelijkgesteld aan intelligentie 

problematisch omdat intelligentie quotiënt met bepaalde intelligentie 
test 1  operationalisering is van dat begrip 

vb 1 van de problemen van Boring, wanneer je intelligentie puur 
operationeel definieert dan kom je al snel in problemen want kan je 
moeilijk antwoorden de vraag "is de ene intelligentie test beter dan 
de andere?" als je geen theoretisch begrip hebt van intelligentie en 
definieert enkel obv je meetprocedure dan is een andere 
meetprocedure en andere test, daarvan  kan je niet zeggen of die 
beter is maar tis gewoon een andere test

Testen buiten de context van de dagdagelijkse activiteiten werkt (uit de 
lucht gevallen testing), maar .. blijken goed te werken, vb hoe goed je doet 
op school
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Van het testen van kinderen Binet) naar het testen van volwassenen (bij 
volwassenen kun je leeftijd niet meer gebruiken als criterium)

Evolutie van individueel testen naar testen in groep;

Classificatie Army Alpha en Army Beta Tests): 
(classificatievraagstelling) wie kan waar het beste ingeschakeld worden

Selectie: vb kiezen voor wat Sailor doet 

 Werken die testen wel?

Probabilistische verbanden: naarmate je hoger scoort op intelligentie test 
zal je lans toenemen op succes of vb langer leven

Gemeten IQ is een van de metingen is die grootste nomotethische 
spanwijdte heeft dus met heel veel variabelen samenhangt, correleert 
vb met levensverwachting 

Studie van Thomsom / Deary & Whalley over relatie IQ - levensverwachting 
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In Schotland de hele populatie van alle 11 jarige kinderen getest met 
intelligentie batterij: 70 jaar later gaan onderzoeken wie leeft daarvan 
nog en wie is wanneer is gestorven

Duidelijk verband tussen IQ gemeten op 11 jarige leeftijd en 
levensverwachting 

Er waren verschillen tussen mannen en vrouwen: onduidelijke reden

Mannen: 4550 jaar geen verband gezien en nadien zie je mannen 
die intelligenter scoren op 11 jarige leeftijd wat hogere 
levensverwachting hebben

Vrouwen: vanaf 20ste wel verband 

Er zijn 3 mogelijke verklaringen: hoe zouden deze verbande impact 
hebben op levensverwachting?

 Direct verband: dat intelligentie rechtstreeks invloed heeft dus 
hogere IQ leidt tot langere leven

gat terug op idee van Galton, beschouwde IQ als constitutional 
fitness, hoe hoger je IQ hoe hoger je constirutional futness en 
hoe waarschijnlijker je langer leeft (direct biologische verband)

 Indirect verband: heeft impact op je voedingspatroon, er is 
evidentie voor dat intelligentere mensen blijken gevoeliger te zijn 
voor gezondheidsboodschappen; intelligentie gaan niet direct je 
levensverwachting voorspellen maar gaat je levensverwachting 
voorspellen via bepaald gedrag

⇒ 1 + 2 zijn causale verklaringen 

 Andere verband SES intelligentie en levensverwachting wordt 
verklaard door 3e variabele SES

verklaard door welstand van het land, niet iedereen kan naar 
school,..

verklaring op individuele niveau: IQ is gewoon resultaat van je 
SES en je levensverwachting ook

Als je ouders meer geld hebben gaan ze je mss meer 
stimuleren, naar betere scholen sturen dus je IQ gaat omhoog. 
Je hebt ook gemakkelijker toegang tot gezondheidszorg, 
gemakkelijkere toegang tot netwerk waar je job kan vinden 



Hoofdstuk 9 Introductie op intelligentie (elina margashvili) 5

dus mensen uit hogere SES leven langer 

Voorspelling obv IQ test is niet hetzelfde als verklaring

Veel voorspellingen kunnen worden gemaakt over sociaal relevant 
gedrag

Maar IQ-tests correleren ook met vele andere predictoren die sociaal 
relevant gedrag ook voorspellen

vb IQ correleert ook met de kans of je in een auto-ongeluk terecht 
komt 

Uitdaging: we kunnen dit heel beperkt experimenteel onderzoeken vb 
we kunnen niet mensen bewust onintelligenter maken

Gelukkig zijn er veel ethische grenzen 

we gaan gewoon mensen testen met intelligentie test en kijken 
welke verbanden we vaststellen

Correlationeel onderzoek is beperkt, moeilijker om duidelijke causale 
effecten vast te stellen bij correlationeel onderzoek dan bij 
experimenteel onderzoek 

Conroversen: in maatschappij en in de psychologie

 De tests kunnen onmogelijk werken. Het is onredelijk om te geloven 
dat prestaties bij een 'drop in from the sky'-test, samengesteld door 
mensen die de examinandus niet kennen, mogelijk belangrijke 
mentale eigenschappen zouden kunnen onthullen. ↔ 
tegenargument: IQ is redelijk stabiel en we hebben heel veel 
onderzoek dat tegendeel aantoont. 

 De tests werken niet. Er zijn mensen die slechts bescheiden 
testscores hebben en het goed doen, en mensen die zeer hoge 
testscores hebben en het niet bepaald goed doen. ↔ Dit klopt, IQ 
is niet de enige predictor, idd er zijn mensen die niet hoog scoren 
op IQ testen en die maatschappelijk goed blijken te doen we vinden 
ook omgekeerde mensen die hoog scoren op IQ en slecht doen 
professioneel gezien. Het gaat om probabilistische verbanden, hoe 
hoger je scoort op IQ test hoe meer kans dat vb je slaagt aan de 
universiteit of hoe lager je scoort hoe meer kans dat je met gerecht 
in contact komt 
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 De tests werken alleen in de academische arena. enkel op school 
nodig ↔ tegenargument: opnieuw we hebben heel veel onderzoek 
naar hoe hangt een IQ samen met prestaties buiten school context. 
De vaardigheden die je op school leert heb je nodig om te kunnen 
in de maatschappij te functioneren

 De tests werken alleen voor bepaalde demografische groepen, met 
name blanken uit de middenklasse. De tests voorspellen niet goed 
voor andere groepen. ↔ tegenargument: er is wel een beetje effect 
maar de baseline is dat redelijk overal goed voorspeld. Opnieuw er 
is evidentie voor elke sociale klasse,

 !De tests mogen niet worden gebruikt omdat ze bevooroordeeld 
zijn tegen leden van minderheidsgroepen, die vaak lage scores 
behalen. ↔ tegenargument: is die test vertekend? hoe ga je om 
met de scores? die vaak lage scores behalen =empirische 
vaststelling, in VS verschil tussen blank en zwart 1 
standaarddeviatie. Verwijst dat verschil naar in begrip dat je wil 
meten of verwijst naar allerlei bias, vertekening in test. Hans de 
discussie is verziekt door het idee dat intelligentie testen ons 
rechtstreeks toegang geven tot genetische aanleg tot intelligent 
functioneren. Wat intelligentie test meet is dat op een bepaald 
ogenblik gerealiseerd niveau cognitief functioneren is zowel het 
gevolg van genetische als omgeving en die 2 kunnen we niet uit 
elkaar halen, zeker niet op individueel niveau en zeker niet op 
groepsniveau 

 Een brede kader om te denken over intelligentie 
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Eerste wat je ziet is verschil tussen ovaal en rechthoeken, verschil 
daartussen de standaard manier wordt veel gebruikt in sociale 
wetenschappen: latent of geobserveerd 

Onderscheid tussen manifeste (geobserveerd) en latente variabelen 

Intelligentie is een latent theoretisch begrip dat niet gelijk gesteld wordt 
met specifieke observatie, we kunnen dat operationaliseren, kijken naar 
verschillende indicatoren maar we kunnen niet bij een persoon 
intelligentie zien als we maar een goede meetinstrument hebben

Al andere dingen zijn in principe observeerbaar

 Tijdsdimensie: je wordt geboren, je groeit op,..

 2 input variabelen: u genen en omgeving 

 Omgeving wordt opgedeeld in 2 type van omgeving: 
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Fysische omgeving: vb is er lood aanwezig? hoge loodconcentraties 
komen in bloed terecht, en werd aangetoond dat lood negatieve 
effect heeft op intelligentie 

Sociale omgeving: gezin waar je terecht kom, de scholen, je vrije 
tijd,..

⇒ intelligentie heeft impact op sociaal relevante prestaties, hoe 
goed ga je op schol doen, op universiteit maar ook de kans dat 
je in echtscheiding terechtkomt. Hoe hoger je scoort op 
intelligentie test hoe lager de kans dat je in echtscheiding 
terechtkomt = dus allerlei sociaal relevant gedrag. Maar dit 
wordt ook bepaald door omgeving waarin je terechtkomt zowel 
als fysische omgeving als je sociale omgeving 

vb (sociale omgeving) al dan niet werken vergroot in de 
maatschappij itv competenties, blijkt mensen die werken, 
bedrijven die sterk begaan met het ontwikkelen van hun 
personeel dus die hebben allerlei projecten manier waarop ze 
werknemers aanzetten om deel te nemen  aan opleidingen, 
als je werkloos bent dan heb je die niet ⇒ door gewoon te 
werken ga je cognitief ontwikkelen, huidige werk daagt 
mensen meer uit dan vroeger 

Idee is dat het beïnvloed rechtstreeks niet je intelligentie maar beide 
beïnvloeden je hersenenstructuur en hersenprocessen

Intelligentie gaat terug wat we cognitief kunnen en doen, gaat terug 
op onze biologisch hersen functioneren 

 Intelligentie tests: we hebben geen rechtstreekse toegang tot 
intelligentie maar kunnen dat wel operationaliseren

er staat duidelijk causaal pijltje, datgeen wat we veronderstellen dat 
idee van validiteit veronderstellen dat onderliggende begrip 
verantwoordelijk is voor hoe mensen te presteren maar er is ganse 
uitdaging om dat aan te tonen

Intelligentie tests wordt bepaald door sociale omgeving waarin die 
test gemaakt wordt, dat is geen verwijt aan die intelligentie test 
maar tis een vaststelling 

 Culturele impact op begrip intelligentie: Niet enkel intelligentie gaat 
bepalen hoe die test zal eruit zien en hoe mensen daarop presteren 
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maar ook de sociale omgeving. Wat we intelligentie test stoppen 
hangt mee samen waar dat we leven

 vb in Sat zit geen ruimtelijk redeneren, een bewuste keuze om dit 
niet om te nemen

Er is ook een discussie van in welke mate is intelligentie universeel 
concept of is dat gewoon Westers concept en er is onderzoek 
waarbij mensen wordt gevraagd naar verschillende culturele 
groepen wat zijn kenmerken van een slim, verstandig persoon. 
Verstandig blijkt moeilijk te vertalen. Er zijn verschillen, mensen die 
in oerwoud wonnen verstandig betekent iemand die niet verloren 
gaat in oerwoud. Mensen in West-Afrika in droog gebied leven 
verloren lopen is daar niet relevant, je koopt heuvel op en je kijkt 
kilometers ver en je zal je weg vinden. 

Intelligentie is niet variabelen over culturen, er zijn aspecten van 
intelligentie die overal pertinent vb een van die aspecten is het 
talige aspect een intelligent persoon verstaat de taal goed, kan 
goed communiceren kan zicht goed, helder uitdrukken dat is 
universeel kenmerk van intelligentie. Dus er zijn aspecten van 
intelligentie belangrijker zijn dan in sommige contexten maar er zijn 
ook andere aspecten van intelligentie die degelijk belangrijk zijn 
over contexten 

Als je meer vaardigheid nodig hebt dat culturele context je gaat 
trainen dan ja hebben die idd betere ruimtelijke inzicht

 Sociale performantie, prestaties: eigenlijk is niet de bedoeling dat 
onze intelligentie test los van de intelligentie een invloed heeft op 
sociaal relevant gedrag maar in de praktijk is dat soms wel zo

Hoe kan dit? score op intelligentie test bepaald of je aangeworven 
bent of niet, bepaald of je geneeskunde mag studeren of niet

Dus test heeft rechtstreeks invloed op je sociale performantie. Als 
zou blijken dat test onafhankelijk van dat construct gaat bepalen of 
iemand succesvol kan zijn of niet dan hebben we groot probleem 

vb ganse discussie in VS, is het niet gewoon door iemands zijn 
SES en niet cognitief vermogen die we testen en meten, en die 
gaan bepalen of iemand toegang krijgt tot goede universiteit 

 Discussie rond hersenfunctioneren, hersenprocessen
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vanaf begin van vorige eeuw is er een discussie 

mensen met snellere zenuwgeleiding zouden intelligenter zijn of 
gaat het om verschillende processen 

Antecedenten:

Genetische bagage: doorheen de levensloop, complexe processen, 
voortdurende interactie van genen en omgeving 

“Mensen verschillen in de mate waarin ze hersenmechanismen hebben 
geërfd die hen in staat stellen om met hun samenleving om te gaan op 
een manier die de mentale capaciteiten produceert die nodig zijn om 
problemen op te lossen die zijn voorgesteld op een cognitieve test." 

⇒ groei je op in een samenleving, en die samenleving zorgt ervoor in 
een gezin, op school,.. dat we cognitieve vaardigheden ontwikkelen 
om met die maatschappij om te gaan om daarin te kunnen 
functioneren en aantal daarvan proberen we te meten met onze 
intelligentie tests, en dat gaat stukje terug op genetische informatie 
maar dit is niet de enige variabelen dat voorspelt hoe onze hersenen 
functioneren 

⇒ evidentie: omgevingseffecten hebben invloed welke 
hersengedeelte groter zijn, meer volume hebben dan andere 
gedeelte (tis niet puur genetisch)

Fysische omgeving (lood, foetale alcohol syndroom)

Sociale omgeving (geletterdheid)

Intelligentie en IQ-tests

Testing ook bepaald door maatschappij 

Culturele verschillen in relevantie (vb Fang in Equatoriaal Guinea)

Onvoldoende) voorspellers van sociaal belangrijk gedachte 
gedragingen 

Maar ook universele competenties: taal, aandachtscontrole, 
geheugen 

Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanismen of 
tussenpositie

Gebruik van intelligentie: kunnen doen - willen doen (relatie met 
persoonlijkheid)
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Resultaten: sociaal relevant gedrag (hoe moeten we die verbanden 
verklaren?

Verbanden zijn een feit

Mogelijkerwijze direct verband

Interacties met fysieke en sociale omgeving 

Grafische voorstelling van discussie 

Diagram telt actuele intelligentie voor; 

met intelligentie tests en intelligentie batterijen meten we niet alle 
mogelijke vormen van intelligentie bij een persoon, we meten 
daarvan een deel van 

optimistische voorspelling, je test is volledig omgeven door 
intelligentie construct dus men gaat hiervan uit dat de test valide 
zijn

Waarschijnlijk in de realiteit kan de grijze domein buiten intelligentie 
vallen, vaardigheden testen die niet rechtstreeks te maken hebben 
met intelligentie, die verstoring bevatten 

Sociaal relevante gedrag: intelligentie overlapt ook met sociaal relevant 
gedrag, daar is een doorsnede; intelligentie is belangrijk voor heel veel 
dingen maar is niet de enige voorspeller; heel veel andere dingen zal 
bepalen of je zal maken of niet
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 2 grote hypothesen: reactiebereik en de uitdagingshypothese; causaal 
verklarende 

Reactiebereik hypothese

Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen de 
intelligentie maar beide bepalen reactiebereik, niet een punt maar een 
bereik:

Genetische bagage bepaalt een reactiebereik 

Omgevingskwaliteit bepaalt een reactiebereik 

⇒ er is dus geen eenmakende theorie waar we volledige omgeving 
in kaart lunnen brengen

Verschillen in cognitieve prestatie kunnen nier worden toegeschreven 
aan

genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is 

we weten niet welke genen van beland zijn; zonder dit te weten 
kunnen we niet op individuele niveau zeggen over iemands 
genetische bagage, we kunnen allerlei onderzoeksopzetten en 
bespreken om proberen zicht te krijgen op de grote van 
genetisch effect in de populatie. We meoten hier heel bewust van 
zijn want dit leidt veel tot foute interpretaties 

omgevindskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is

Negatief versneld verband hypothese
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Je hebt omgevingskwaliteit van 0 absoluut vrijheerlijke omgeving tot 
20 uitermate stimulerende omgeving 

Negatief versneld verband houdt in 

als je in een heel slechte omgeving zit en je gaat die omgeving 
klein beetje verbeteren, dat heeft groot effect op je intelligentie, 
maar als je in zeer stimulerende omgeving zit en je gaat die 
omgeving een beetje verbeteren dat geen effect heeft op je 
intelligentie 

Dus in begin dat effect zeer groot en dan neemt af. Moeilijk 
hypothese in zijn geheel te testen maar veel evidentie wijst 
wel in die richting

Omgekeerd hetzelfde voor genetische bagage. Er zijn aantal 
genen die leiden tot ernstige mentale beperkingen, maar de 
meeste hebben die genen niet en dan blijkt dat in de normale 
populatie intelligentie afhankelijk is van verschillende genen en 
we weten niet precies welke. Waarschijnlijk dat 1 gen of allel 
hebben plaats van de ander niet veel effect heeft. Als je deficiënt 
gen hebt ga je veel minder functioneren wanneer je dat niet hebt 
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Intelligentie getest op schaal van 0 tot 140

3 personen en het middelste scoort hoogst, als je die vergelijkt 
met eerste persoon scoort hij het hoogste omdat hij in betere 
milieu zit en wordt meer gestimuleerd. de 3de persoon scoort 
een klein beetje beter dan de eerste maar scoort minder goed 
dan de 2de, 3de heeft minder genetisch aanleg maar zit in een 
stimulerendere omgeving. Op individueel niveau kunnen we dit 
nooit uit elkaar halen dus het idee met intelligentie testen zicht 
krijgen op iemands genetische aanleg tot mentaal functioneren, 
dat kunnen we niet, maar we kunnen wel veronderstellen dat het 
zo werkt

Uigangshypothese

"Intelligentie ontwikkeld zich door bezig te zijn met cognitief 
uitdagende activiteiten. Omgevingen verschillen in de mate waarin ze 
zulke uitdagingen ondersteunen en individuen verschillen in de mate 
waarin ze ernaar op zoek gaan"  je persoonlijkheid zal ook bijdragen 

3 manieren van omgaan met cognitieve uitdagingen:

Zelf adapteren, werken tot je kan
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Omgeving vorm geven 

vb je hebt dyscalculie, je hebt dus aantal beperkingen maar je 
kan goed leren werken met rekenmachine waardoor toch 
moeilijke vraagstukken leren oplossen. Je gaat dus  je 
beperkingen aanpakken door hulpmiddelen in omgeving 

Selecteren

Ik ga niet doen omdat ik het niet kan, en als je dat systematisch 
doet is dat een minst intelligente manier 

Je minder openstellen voor cognitieve uitdagingen waardoor je 
minder gaat ontwikkelen 

 Intelligentie als deel van een systeem

Hoe kunnen we intelligentie zien, bestuderen? intelligentie metingen zijn 
metingen met grootste nommothetische spanwijdte, dat correleert met 
heel veel dingen. Als we dit willen onderzoeken meoten we modellen gaan 
ontwikkelen om daar zicht op te krijgen, hoe verbanden eigenlijk samen 
hangen. En we zien dat intelligentie een onderdeel is van een systeem en 
we gaan dat systeem proberen in kaart te brengen 

Systeem; hypothetisch model zegt dat genetische bagage inpact heeft 
op intelligentie bij begin van lagere school, en de intelligentie dat je 
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ontwikkelt hebt eigenlijk een functie is hoe je intelligentie voordien was 
en de omgeving waarin je terechtkomt, die blijft erg beperkt te zijn we 
hebben evidentie dat genetische bagage niet alleen impact heeft als je 
klein bent maar ook als je ouder wordt vb in adolescentie fase heb je 
een biologisch proces waarbij de hersenen worden herstructureerd dus 
genen kunnen rechtstreeks efect hebben op intelligentie tijdens 
adolescentie fase of bij ouderdom Alzheimer heeft enorm sterk effect 
op intelligentie, bij Alzheimer is er zeker een genetische component, 
genen die pas op het einde van je leven effect hebben

Je meet intelligentie net voor lagere school, net voor de middelbaar, 
net voor hoger middelbaar. Dan kijken hoe intelligentie bepaald 
wordt  

Genetische bagage speelt daar een rol van dat kind en familie 
omgeving van kind voor dat kind naar lagere school gaat

Dan gaan we wat verder in de tijd, familieomgevingen gedurende 
lagere school gaat het impact hebben op hoe kind intelligent is voor 
het kind naar lager, middelbaar gaat 

Kwaliteit van lagere school gaat ook effect hebben. Dan hebben we 
familie omgeving gedurende lagere middelbaar gaat effect hebben 
op intelligentie voor het hoger middelbaar en ook de kwaliteit van 
hoger modelbaar zal ee effect hebben

Pijlen die veronderstelde causale verbanden aangeven en je ziet 
vraagtekens betekend dat we dat nooit gaan voorspellen je 
intelligentie bij lagere school is niet volledig te bepalen door 
genetische bagage en je familie omgeving, en er zijn waarschijnlijk 
andere fenomenen die rol spelen vb is er oorlog, economische 
crisis,... vb is er een virus die scholen sluit. Dus we gaan nooit alles 
volledig voorspellen er zijn altijd onbekende die blijven bestaan en 
we gaan alternatieve modellen/verbanden formuleren  

Heel veel correlaties tussen IQ en sociaal relevante gedragingen / 
omgevingskenmerken: hoe staan ze met elkaar in verband?

Intelligentie is één van de variabelen in een systeem

Gesloten vs open systeem (systeem-variabelen, externe varibelen en 
onbekenden)

Modellen vergelijken met elkaar
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Maar: realiteit te complex om in één model te vatten & wat met de 
onbekenden


