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Les 1 – Assessmenttheorie 
Leerstof: basis is slides & wat in les verteld wordt → is ook enige basis vr het examen, dus is essentieel. Op 
examen niets vragen dat niet is besproken in de les (maar info is gebaseerd op handboek) 
Moet op practica + examen geslaagd zijn om te slagen vr het vak  
ALGEMENE INTRODUCTIE 
BEGRIPPEN 

• Psychodiagnostiek: wordt niet veel gebruikt in Angelsaksisch gebied, vooral in klinische context 
wordt deze term gebruikt maar is toch een adequate term 

• Diagnose: niet zo geschikt omdat dit vooral wordt gebruikt in medische context of medisch 
psychiatrische context, maar dit kan wel bijdragen tot medische diagnostiek of psychiatrische 
diagnostiek 

• Psychologisch testen: eng begrip, hoeft niet noodzakelijk een test te zijn, kan bv. ook met een 
gestructureerd interview 

• Psychologische evaluatie: is een brede term, wordt niet zo veel gebruikt hier en in het Engels maar 
wel in het Frans, heel brede betekenis & we gebruiken het zo 

• Psychometrie: vooral verwijzing nr psychometrische mathematische modellen die we gebruiken om 
testgedrag te formuleren, om een score te bekomen 

• Assessment: wordt het meeste gebruikt, koepelterm die verwijst nr psychologisch testen & andere 
vormen v. beoordelen v. mensen op systematische manier, in alle mogelijke contexten (klinisch, 
school, bedrijf, etc.) 

o Assessment, psychologische evaluatie & psychodiagnostiek = ongeveer hetzelfde 
DIAGNOSTIEK IN DE PSYCHOLOGIE 
Essentiele vaardigheid v. psychologen!  
Definitie vh beroep v. psycholoog volgens de Belgische psychologencommissie: 

• Een beroep dat zich richt op…: 
o Evaluatie van,  
o Interventie in, 
o Onderzoek nr & ontwikkeling v. methoden vr evaluatie v. & interventie in en 
o Disseminatie v. info over menselijk gedragsmatig & mentaal functioneren obv de 

wetenschappelijke discipline vd psychologie. 

• 2 grote componenten: evaluatie (assessment) & interventie → obv evaluatie advies geven, 
interventie, etc. & nadien kijken of het werkt 

• Psychologische evaluatie is dus een essentiële vaardigheid  
3 GROTE PRAKTIJKVELDEN 
Wordt gebruikt in alle praktijkvelden  

• Klinische psychologie & gezondheidspsychologie → is er sprake v.e. psychiatrische diagnose? Wat is 
de draagkracht/-last v.e. persoon? 

o Vaak gebruik maken v. psychologische testen 

• Personeels-, beroepskeuze, arbeids- en organisatiepsychologie → voldoet de kandidaat aan de 
functie-eisen? Heeft de arbeidsorganisatie een goed ‘sociaal klimaat’? 

• Onderwijspsychologie → is er sprake v.e. hoge begaafdheid? 
o Functie-analyse: welke vaardigheden, kennis & kenmerken heb je nodig om de functie uit te 

oefenen?  
ENKELE GANGBARE DEFINITIES 
Onenigheid over precieze definitie 

•  (diagnosis): onderscheiding, onderscheidingsvermogen, beslissing 
o = onderscheid aanbrengen tss mensen in persoonlijkheid, cognitieve vaardigheden, etc. 

met als doel een beslissing te nemen 

• De Bruyn (1988): systematisch beslissingsproces waarin versch theoretische & empirische 
onderzoekslijnen samengebracht worden 

o Diagnostiek = omdat er een vraag aan ons wordt gesteld → vragen waarbij er een beslissing 
moet worden genomen, dus we beginnen met een proces waarbij we op en systematische 
manier een onderbouwd antwoord proberen geven 



o Theoretische & empirische onderzoekslijnen: plaatsen in theoretische context, correct 
interpreteren (validiteit) 

• De Zeeuw (1983): individuele verschillen tss mensen vaststellen om deze kennis toe te passen op 
het enkele individu, de persoon ten dienste v. zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk 
toezicht 

o is een meer restrictieve definitie (individuele versch) maar gaat dus vaak over individuen of 
individuele gevallen, dus we passen algemene psychologische kennis toe op het individu → 
wat uit wetenschappelijk onderzoek is relevant vr deze ene persoon? 

o In persoonlijk of maatschappelijk opzicht: persoon of maatschappij heeft er baat bij 
▪ bv. gerechtscontext: vragen nr psychopathische aanleg, is belangrijk vr recidive 

kans vr persoon (belang maatschappij) 

• Van Aarle (1990): op wetensch verantwoorde wijze verzamelen v. info omtrent de persoon & zijn 
omgeving met het oog op het nemen v. beslissingen 

o “en zijn omgeving” → vond dat er een te sterke focus lag op het individu & alle 
verantwoordelijkheid lag bij het individu 

o Maar uit onderzoek weten we dat gedrag functie is v. persoonlijkheid & de omgeving 
o Hangt ook af vd context 

▪ Selectie = vooral kijken nr persoonlijkheidskenmerken 
▪ Advies vr opleiding of beroep = meer kijken nr beide  
▪ In therapie zeker kijken nr beide! 

• Walsh & Betz (2001): proces van hulp bieden aan personen met hun vragen en problemen 
(informatieverzameling, begrijpen van de informatie, integreren van de informatie tot een oordeel 
en advies, interventie om het probleem op te lossen) 

o  interventie zit hierbij, maar wordt vaak als iets aparts gezien  

• Jager & Petermann (1999): wetenschappelijke discipline die methoden ontwikkelt en toepast om 
relevante kenmerken van personen, groepen, situaties, instituties en zelfs voorwerpen vast te 
stellen, die vervolgens in een oordeel geïntegreerd moeten worden 

o “en zelfs voorwerpen” =  een zeer brede definitie (ook groepen, etc.) 
o discussie: is assessment een wetenschappelijke discipline op zich? Veel mensen zeggen nee, 

niet op zich maar maakt wel gebruik van wetensch info 

• Drenth & Sijtsma (2005): psychologische test of vragenlijst is “... een systematische procedure om 
gedragingen te classificeren of te meten. Hij stelt in staat om een bewering te doen over een 
theoretisch attribuut of latente trek van personen of over niet-test gedragingen, bijvoorbeeld, 
criteriumgedrag, aan de hand van objectief vastgestelde antwoorden op een aantal items. De 
betekenis van deze antwoorden wordt duidelijk door ze te vergelijken met een representatieve 
steekproef, of binnen de persoon in de loop van de tijd of op verschillende tijdstippen.” 

o het moet systematisch zijn, is niet informeel & op basis daarvan conclusies trekken 
o op voorhand beslissen wat je gaat vragen & aanbieden , kenmerk van persoon in kaart 

brengen + objectiviteit moet centraal staan  

• European federation of psychological associations, Board of assessment: The Board agreed a 
definition of assessment as a “systematic method or procedure for ascertaining the psychological 
characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or group 
of individuals”. The Board emphasizes that it intends a broad view of ‘psychological characteristics’ 

o doelstelling is om psychologische kenmerken in kaart te brengen op systematische manier, 
onderscheid tss psychologische karakteristieken of performance/prestatie (combinatie v. 
versch karakteristieken) 

GESCHIEDENIS VD ASSESSMENT 
GESCHIEDENIS VD PSYCHODIAGNOSTIEK 
Vanuit 3 invalshoeken: theorievorming, meetmodellen, testbeweging 

• Theorievorming: het gaat over interpretatie & dit kan alleen met theorie 

• Meetmodellen  

• Testbeweging: effectief afnemen & gebruiken om tot oordeel te komen 
 



GESCH VD THEORIEVORMING 

• Ontstaan vd psychologie in Duitsland in de 19e eeuw: 
o Filosofie vd Descartes: onderscheid tss lichaam & ziel/geest 

▪ Kenmerken vh lichaam zijn meetbaar (fysische principes), maar niet vd ziel 

• Experimenteel psychologisch onderzoek (Wundt & Fechner): relatie tss lichaam & geest → wat is de 
verhouding tss de objectieve sterkte v.e. stimulus & de waarneming ervan? 

o psychische fenomenen kunnen systematisch in kaart gebracht worden & vertonen 
systematische verbanden 

▪ bv. wet v. Fechner: hoe stimuli & intensiteit v. stim worden ervaren dr personen → 
er blijkt een systematisch verband te zijn tss fysische intensiteit & de 
psychologische ervaring = niet lineair, maar een logaritmische functie  

▪ Wundt: individuele versch in snelheid v. zenuwgeleiding is oorzaak v. verschillen in 
waarneming, bij sommige info wordt info sneller verwerkt 

▪ Instrumenten: pendule & op bep ogenblik wordt geluid gemaakt & persoon moest 
zeggen waar pendule zich bevond → systematische versch hierin  

o Subjectieve belevingen die je fysisch kon vaststellen = systematisch verband met psychische 
beleving → omkering: ook psychische fenomenen kunnen systematisch in kaart gebracht 
worden & wundt heeft hier veel rond gedaan 

o Opkomst v. empirisch pragmatische epistemologie in VS 
▪ Wat is waar? En wat is zekere info? 
▪ Begin 20e eeuw: een eenvoudig antwoord: iets waar we iets mee kunnen doen is 

waar → als we het kunnen gebruiken heeft het waarde 
▪ Met onze psychologische assessments kunnen we iets doen & de ontwikkeling vd 

theorieën kan terecht in bredere benadering v. pragmatisme 
GESCHIEDENIS VD MEETMODELLEN 

• Voorlopers: ontwikkeling v. theorie v. meetfouten → Laplace, Gauss & Legendre 
o Gauscurve: obv positieve wetenschappen → als we iets meten zit daar meetfout op & hoe 

kunnen we die representeren? 

• Begin 20e eeuw: benadering toepassen op meten v. psychologische kenmerken 

• Karl Pearson; toepassing op menselijke oordelen, gaf mensen een lat en moesten ze splitsen in 2 
gelijke helften, mensen maken fouten & deze vertonen een gauscurve  

• Charles Spearman: enorm belangrijk vr ontwikkeling v. psychometrische benadering v. intelligentie 
o voorstel om betrouwbaarheid te meten als correlatie tss 2 testhelften, als ze hetzelfde 

moeten meten & hier zit een afwijking op = meetonbetrouwbaarheid  

• Klassieke testtheorie: Gulliksen & Lord & Novick: psychologische score is som v. ware score & 
meetfout, alle afleidingen zijn gebaseerd op deze formule 

o Ware score is dr waarde over een oneindig aantal herhalingen 
o S = T + E 

• Rasch Item response theorie: psychologische theorie mathematisch gemodellereerd 
o = mathematisch model waarbij hoe persoon testitems beoordeelt (kans op een correct 

antwoord) functie is v. 2 parameters: moeilijkheidsgraad v. item & vaardigheid vd persoon 
o naarmate vaardigheid toeneemt = meer kans om correct te antwoorden + mathematisch 

model van hoe antwoordpatroon er zou moeten uitzien 



▪ = logistische functie 

GESCHIEDENIS VD TESTBEWEGING 

• Historische voorlopers: 

• Selectiesysteem v. Chinese keizerrijk: ontstaan in 605 (Sui dynastie)-1906 (Qing dynastie) 
o systematisch omgegaan met selecties 
o sterk georiënteerd op kennis van confuciaanse teksten & filosofie 
o Werden 3 dagen opgesloten in kamer en kregen opdrachten & mochten niet 

communiceren met elkaar 
o Hiërarchisch selectiesysteem met selecties op districts-, provinciaal- & hoofdstedelijk 

niveau 
o Zeer grote druke = high stake selection 
o dit is zeer gevoelig vr fraude want als je slaagt krijg je een zeer mooie functie (bv. info 

schrijven op ondergoed) 

• universitaire examens: Bologna (13e), Oxford (17e), vanaf 1860 veralgemeend in Europa & de VS 
 

• Voorlopers psychiatrie: 

• Esquirol & Segin: idiotie vs dementie 

• Classificatiesysteem v. Kraepelin: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 
o = een vd oudste klinisch psychiatrische instrumenten die vandaag nog gebruikt worden  

• Medisch model: syndroom als gevolg v. pathologisch proces 

• DSM als geheel v. afspraken: recente discussie over DSM-V 
MMPI 

• Hattaway & McKinley = instrument met doelstelling om psychopathologie & 
persoonlijkheidsaspecten te identificeren/inventariseren, maar niet vertrokken uit theorie!  

o Zijn zeer empirisch te werk gegaan, vertrokken uit de bestaande literatuur + gekeken nr wat 
de items & symptomen zijn en deze opgelijst als items (meer dan 1000) en hier zijn er een 
405 van overgehouden → deze voorgelegd aan klinische patiënten en normalen (aan 
patiënten en familieleden), men wist de diagnose van die mensen & ze hebben gekeken nr 
bv. waar scoren mensen met een depressie hoger op dan mensen die dat niet hebben 

▪ welke items discrimineren, maken een onderscheid tss mensen v. versch klinische 
groepen & tss mensen die geen diagnose hebben 

▪ 1000 potentiële items: bestaande vragenlijsten, beoordelingsschalen, 
psychiatrische interviews, handboeken psychiatrie, persoonlijke ervaring 

• Welke items maken ond tss pathologische vormen & niet-pathologische vormen? → terminologie 
wijzigde in de loop der tijd  

o Klinische groepen v. normalen differentiëren 
o Klinische groepen onderling onderscheiden 
o Matige, niet-psychopathologische vormen ontdekken 

▪ → empirische itemselectie 

• Basisbenadering is nog steeds hetzelfde + meer onderzoek → je krijgt een profiel v.e. patiënt waar 
ze op elke schaal een score hebben (kijken nr wat ze het hoogst scoren, normaal scoren) 

• Snel erkend dat als mensen vragenlijst invullen dat dat niet altijd eerlijk is (slechter of beter 
voordoen) 



o 2 validiteitsschalen: soms niet bewust beter voordoen = hier ook een aantal items in 
geïdentificeerd 

• enorme opkomst testbeweging → maatschappelijke context vr ontstaan testbeweging: 
o industrialisering (begonnen in VK) 
o enorme bevolkingsgroei 
o verstedelijking 
o gevolg was dat mppij complexer werd en je kent mensen dan niet meer (was wel zo op 

platteland) → grote steden & veel nood aan specifieke beroepen  

• je moet mensen identificeren zonder dat je ze kent = vraag nr selectie + maatsch problemen  

• invoering schoolplicht → iedereen kan lezen & schrijven, maar niet alle kinderen kunnen volgen in 
dit systeem, dus hoe ga je die kinderen identificeren 

o er was een vraag vanuit mppij nr efficiënte manier om psychologische problemen te 
identificeren 

• Galton = founding father 
o concepten die basis vormen v. assessment 
o neef v. Darwin: genetische benadering 
o wherever you can, count 
o inquiries into human faculties and its development: fysische & psychofysische metingen (in 

de traditie vh Engels Empirisme) 
o intelligentie = overall constitutional fitness 

▪ basiskenmerken v. biologisch zijn  
▪ gedachtegang was dominant in 20e eeuw in Angelsaksische landen 

o co-relations: correlaties, versch fenomenen die verband houden & systematische 
samenhang 

▪ Onderzoek: patiënten die veel bidden of veel vr gebeden wordt = niet sneller 
herstellen 

▪ Proberen formaliseren & systematiseren v. observaties → psychologische testen & 
instrumenten om gedragingen in kaart te brengen en deze correleren en ob 
daarvan schalen maken, etc. 

▪ Eerste die uitgebreid mensen ging testen! Eerst niet zo psychologisch (lengte, 
gewicht, scherpte vh zicht, etc.) 

o Wrm assessment onder vuur heeft gelegen → Darwin;: theorie ontwikkeld vr versch tussen 
soorten te begrijpen (natuurlijke selectie) & galton paste theorie toe op versch binnen 
soorten  

▪ = genetische versch ook verantwoordelijk vr interindividuele versch binnen soort  
▪ = biologische benadering  

• James McKeen Cattell: eerste die term “mental tests” gebruikte & geprobeerd om mentale 
kenmerken te meten met testen  

o Leerling v. Wundt & Galton 
▪ Wundt: psychofysiologische benadering → cattell paste dit toe op ind versch  

o Mental tests met fysiologische & sensorische focus 
▪ Bv. sterkte v. handgreep 
▪ Snelheid v. handbeweging 
▪ Onderscheiden v. gewichten 
▪ Oordeel over verstreken tijd 
▪ Hoeveelheid druk nodig om pijn te voelen 

o Bv. men dacht dat mensen met mentale beperking niet veel pijn voelden & dat dit te maken 
had met intelligentie 

o Begon dit af te nemen bij grote groepen testen 
 

• Wissler nam de testen af bij grote groepen mensen → zei dat we hier niets mee konden doen: gen 
verband tss score op testen & hoe goed ze het deden in opleiding  

o = fundamentele verwachting wel 



▪ betere intelligentie → beter op school) 
o de testen onderling waren ook ongecorreleerd (is groot probleem) maar galton zei dat 

intelligentie een unidimensionaal kenmerk is en dan zouden versch indicatoren v. 
intelligentie positief gecorreleerd moeten zijn 

o wissler werd dan antropoloog 

• Belangrijk omdat toen intelligentie & het onderzoek een andere weg zijn in geslagen 
o bv. reactiesnelheid werd typisch bestudeerd vanuit experimentele psychologie, men dacht 

eerst dat intelligentie iets helemaal anders was 
o werden 2 versch domeinen v. onderzoek: intelligentie & elementaire cognitieve processen 

• Jaren ’70: deze 2 komen samen → Jensen: schreef over belang v. cognitieve benadering vr 
begrijpen v. intelligentie & er is dus een verband tss snelheid v. bep taken & intelligentie  

o Probleem van wissler & wrm hij dat niet vond: meetmateriaal gaf metingen die veel te 
onbetrouwbaar was (kon reacties niet precies meten)  

o Naast validiteit ook issue met betrouwbaarheid → je moet betrouwbare instrumenten 
hebben om valide uitkomsten te bekomen 

▪ bij wissler lieten de meetprocedures niet toe om valide resultaten te krijgen 

• Alfred Binet (frankrijk): tijdje bij charcot (klinisch) 
o krijgt vraag v. franse overheid om kinderen te identificeren die niet konden volgen op 

school (aanleiding = schoolplicht) 
o Angelsaksiche benadering = efficiëntie waarneming → franse benadering: hogere 

mentale processen = intelligentie 
▪ via trial & error op zoek nr eenvoudige taken die deze konden meten & die ook nog 

de aandacht kunnen houden, test moet voldoende interessant zijn  
▪ Binet legt focus op hogere mentale processen 

o Selecteren vr bijzonder onderwijs 
▪ Gekeken nr welke taakjes per leeftijd konden worden opgelost 

o 1905: eerste test 
o 1908: mentale leeftijd = gedefinieerd als de taakjes die je correct kan oplossen die typisch 

zijn vr een bepaalde leeftijdscategorie  
▪ IQ = MA/CA * 100 

o benadering werkte bij jongere kinderen maar is problematisch nadien: ontwikkeling v. kind 
gaat veel sneller maar in vroege volwassenheid zwakt dit af (afh v. welk aspect je bekijkt 
gaat dit sneller of trager), dus dit soort meting kan je dan niet meer gebruiken 

o Wel een zeer systematische manier om cognitief functioneren in kaart te brengen + 
objectief referentiecriterium = leeftijd → zou hoger moeten worden naarmate kinderen 
ouder worden 

• Binet = franse traditie & deed geen uitspraak over of de scores bepaald werden dr biologie (kon ook 
dr omgeving) 

o maar wel van overtuigd dat test goed werkte, test is terecht gekomen in VS 

• verdere ontwikkelingen dr Terman (stanford-binet test) deze test wordt nu nog gebruikt in VS 
o Terman: afgestapt van puur leeftijd, maar werkt met referentiegroep = IQ bepalen tov waar 

het kind zich bevind ivm referentiegroep → vandaag nog steeds zo 

• Goddard: ging anders denken over de test, bracht geen grote wetensch bijdrage, maar speelde wel 
een belangrijke rol in verspreiden vd test! 

o Was werkzaam als pedagoog 
o Past simon-binet-test in ‘training school for feeble minded boys & girls” 

▪ Verantwoordelijk vr identificeren v. kinderen die daar thuishoorden & echt een 
mentale beperking hadden (zijn ze feeble minded of niet) 

▪ was eerst skeptisch over test v. binet, maar na een tijdje kwam hij tot dezelfde 
conclusie waar de school normaal een aantal weken over deed = op korte tijd een 
uitspraak kunnen doen over mentale vaardigheden  

o Werd zo populair dat veel amerikanen op hun kaartjes ook hun IQ plaatsten 



o Immigranten die toekwamen op Ellis island ook IQ getest: 80% vd oost-europese 
immigranten werden gelabeld als licht mentaal beperkt = problematisch 

▪ = gediagnosticeerd als “morons” 
▪ ging er vanuit dat IQ test rechtstreeks inzicht gaf in biologisch mentale vermogen v. 

mensen 
o aanhanger v. eugenetica 
o Laag scoren op testen = verhinderen om kinderen te krijgen → in die tijd waren linkse 

mensen ook bezig met deze ideeën (was pas echt rechts vanaf nazisme) maar verwijten was 
dus dat er een onterechte conclusie was dat wat met testen werd gemeten ook 
rechtstreeks toegang gaf tot biologie 

• Yerkes: eerste die IQ test op grote schaal toepaste (voorheen altijd testen die individueel werden 
afgenomen)  

o Eerste IQ test gemaakt om in groep af te nemen → tijdens WOI om rekruten te testen 
▪ taken die vandaag ook nog in testen zitten (in 120 j niet veel veranderd, bv. 

rekenkundig redeneren)  
▪ = Army Alpha test (1921) 

o Kon test makkelijk afnemen, je moest niet individueel vr de persoon zitten & taken af te 
nemen  

o Taken: opvolgen v. mondelinge instructies, rekenkundig redeneren, praktisch oordelen, 
synoniem-antoniemparen, dr elkaar gegooide zinnen, cijferreeksen aanvullen, analogieën, 
informatie (algemene kennis) 

• Probleem (nu ook nog): klassieke IQ testen zijn nogal talig, maar tijdens WOI veel mensen in VS die 
geen Engels verstonden, want VS was immigratieland  

o ontwikkelde een test vr mensen die geen engels verstonden 
▪ = Army beta test = enkel nonverbale vragen & instructies gegeven via pantomime 
▪ wel een probleem mee want test was vrij saai  

o Nu ook nog: mppij wordt heterogener → kun je IQ test vr vlaamse kinderen ook toepassen 
bij kinderen uit andere landen = ook niet-verbale testen 

• Laat ons toe om iets te zeggen over bevolking → Brigham (A study of American Intelligence): grote 
verschillen 

o joodse migranten scoorden laag op IQ testen, of zwart vs blank = genetisch bep intelligentie 
▪ process of racial intermixture with the resulting deterioration of American 

intelligence 
o conclusie: psychologen hebben bijgedragen tot raciale segregatie in de VS, weinig evidentie 

dat ze wetgeving hebben beïnvloed maar wel bijgedragen aan context waarin dat werd 
gerechtvaardigd 

• Indicaties dat ze niet racistisch waren! In die tijd was ook de overtuiging dat vrouwen minder 
intelligent waren dan vrouwen 

o psychologen vonden ook dat er geen verschil was tss mannen & vrouwen en vonden dat 
vrouwen hoger scoorden tot 14 jaar ongeveer & hebben dus bijgedragen tot context om bij 
te dragen vr onderwijs vr vrouwen = context vr gelijkwaardige toegang tot onderwijs 
rechtvaardigen 

• Probleem: testscore namen ze voor waar aan zonder er kritisch over te reflecteren maar is geen 
rechtstreekse toegang tot genetische bep intelligentie & zegt dus dat ook niet over versch 
bevolkingsgroepen → score werd op face value geïdentificeerd  

• Andere typen tests: SAT, persoonlijkheid 
 

• Nu 3 grote concepten:  
o validiteit (is mijn meting/assessment valide?)  
o betrouwbaarheid  
o fairheid (hoe fair is het om migranten die de oceaan hebben overgestoken en nog nooit een 

psychologisch instrument hebben gezien om die dan te testen met instrument in een taal 
die ze niet spreken)  



Les 2 – Assessmenttheorie 
BEGRIP VALIDITEIT: MESSICK 
Theoretische kader bespreken waar APA mee werkt is obv samuel messick = basis vr huidige 
validiteitsdenken & wordt gezien als standaard 
Dit toepassen op wat we zien bij intelligentie! Want veel van dit onderzoek gaat over “meten we wat we 
willen meten?” (examen: kan je deze begrippen toepassen & welke onderzoeken stellen aspecten in vraag) 

• definitie: “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” (p13) 

▪ Definitie kennen = basisdefinitie  
o Validiteit = testscores & other modes of assessment → bepaalde procedure, etc. & mensen 

krijgen systematisch een aantal vragen  
▪ = niet informeel maar gesystematiseerd & obv procedure kom je tot testscores + 

obv codeerschema antwoorden beoordelen 
o Inferences & actions = niet score op zich, maar interpretaties vd score & vd acties 

• wat ga je ermee doen? Advies geven (bv. veranderen v. richting) 
o vraag: in welke mate zijn die adequate & appropriate (v. toepassing)?  
o Integrative: je brengt veel versch info samen & evaluative: beoordeling heeft implicaties 
o Degree/mate = veel infobronnen, hoeveel info hebben we (over validiteit), evidentie 
o Empirical evidence & theoretical rationales: gaat over interpretative 

▪ betekenis impliceert theorie want je maakt veronderstellingen over wat een 
bepaalde uitslag betekent  
 

• Testscore: kijken nr consistentie in gedrag & itemresponsen 
o meerdere items zijn nodig (uitzondering: hoe tevreden mensen zijn met leven = al vrij goed 

met 1 item) 
o meten = samenvatting v. consistenties in 1 score 
o brede betekenis v. score (v. consistenties & gedrag): kan ook bij systematische 

interviewleidraad (wordt bv. bij hechting gedaan adhv een codeerschema) 

• validiteit = inductieve samenvatting v. zowel de bestaande evidentie voor & de mogelijke 
consequenties v. score-interpretatie & score-gebruik  

o wat zijn de gevolgen v.e. testinterpretatie & het testgebruik? 
o Ijkingstoetsen: kunnen we prestaties in hoger onderwijs voorspellen = JA! Niet perfect maar 

je kan wel kans berekenen op slagen, maar er zullen wel fouten zijn 
o wat is maatschappelijke impact vd testing: bevoordeelt mensen uit hoger socio-

economische klasse + individuele serieuze kost als je systematisch faalt 
▪ consequenties moet je dus meenemen in evaluatie v. validiteit 

• Is niet de test dat wordt gevalideerd maar wel de score-interpretatie! 
o Manier waarop je betekenis hecht aan de score & waarop je bep acties gaat doen obv die 

interpretatie  
▪ Test op zich kan niet valide of valide zijn: bij wie, in welke context, wanneer test 

wordt afgenomen 
o Bv. zelfde instrument & zelfde vragen v. Schwartz bv. werkt goed in anonieme context, 

maar niet in selectie context → gaat dus wel over interpretatie in een bep context 

• Validiteit = een kwestie v. mate, want we moeten veel info samenbrengen & is dus nooit wit of 
zwart 

• Validiteit is een zich ontwikkelende eigenschap & validering is een continue proces 
o het evolueert en steeds moet het nieuwe mee in rekening gebracht worden 

• kernaspecten v. Messick’s benadering:  
o Validiteit wordt gezien als unitair concept = heel veel aspecten samen in 1 geïntegreerd 

oordeel  
o methoden vd wetenschap gebruiken 



o waar we mee werken = inferenties/interpretaties vd scores → hypotheses waar we 
onderzoek nr moeten doen om te kijken of we deze niet moeten verwerpen  

o gebruik v. alle experimentele, statistische & filosofische middelen 
SCORES IN CONTEXT 

• Scores, maar niet de test op zich = resultaat v. persoon & meetcontext 
o je wil stabiele kenmerken vd persoon meten! 

• kijken nr betekenis in het specifieke geval: moeten we voorzichtig zijn met voorgestelde implicatie? 

• Test kan dus per definitie niet overal toegepast worden = gradaties v. generaliseerbaarheid 
o waardetest = wel anoniem, maar is niet goed in selectiecontext 

 
Les 3 – Assessmenttheorie 
SCORES ALS TEKEN OF ALS STEEKPROEF 
2 manieren om scores te interpreteren: 

• Scores als steekproef: testgedrag als steekproef v. domein v. gedrag 
o domein definiëren van welke berekeningen allemaal mogelijk zouden moeten zijn, alle 

mogelijke optelsommen, etc. 
o oplijsten wat bv. kinderen zouden moeten kunnen & je maakt hier een test van met bv. 10 

rekensommen = steekproef van dat domein 
▪ score kan je zien als steekproef uit een domein & definieert dit 

• Scores zien als een teken van iets onderliggend: testgedrag als teken v. onderliggende processen & 
trekken 

o bv. bij intelligentie = teken van mentaal vermogen, op zoek nr subtesten waarin processen 
& kenmerken zo goed mogelijk nr voren komen, testgedrag is dan teken vd onderliggende 
processen of trekken 

o Niet zomaar steekproef uit domein, maar teken van onderliggende kenmerken 
▪ Beide worden gebruikt! 

• Scores: we vatten consistenties samen in gedrag 
o bv. schaal rond extraversie met items zoals “ik ga graag nr feestjes”, “ik ben niet graag 

alleen” 
▪ items zullen op gelijkaardige manier beantwoord worden = positief gecorreleerd = 

responsconsistenties 
o Rechtvaardigen dat we een schaalscore maken! 

• Vanwaar komen responsconsistenties? 
o traditioneel omwille v.e. trek: stabiel kenmerk vd persoon, proces of dispositie 

▪ = neiging om bep gedrag te stellen OF kenmerkende processen v.e. persoon 
▪ = kenmerk dat eigen is aan de persoon & dat ertoe leidt dat het gedrag dat je 

observeert consistenties vertoont 
▪ Kritiek op dit idee: je legt hiermee alles bij de persoon → kunnen 

resposnconsistenties anders tot stand komen? 
o Toestand: tijdelijke conditie van gemoed 

▪ geen stabiele trek, maar wel tijdelijke toestand waarin persoon zich bevindt = bv. 
emoties → hoeven niet constant aanwezig te zijn 

o responsklasse: zelfde functionele relaties met antecedente, concurrente & consequente  
stimuluscondities (= leergeschiedenis) 

▪ Gedrag als resultaat v.e. leerproces = behaviorisme 
▪ ook verklaring vr intelligentie: bv. meer woorden kennen = gem. gezien ook meer 

blokpatronen kunnen = gemeenschappelijke leergeschiedenis & context die ertoe 
leidt dat alle dingen samen worden gestimuleerd 

▪ Feit dat er responscondities zijn = niet noodzakelijk dr 1 interne dispositie 

• Trekvaliditeit: is verwarrend want geeft de indruk dat het alleen te maken heeft met interne 
disposities & dat is niet zo, wordt ook gebruikt bij responsconsistenties dr toestand of responsklasse 
 
 



BRONNEN VAN EVIDENTIE VR VALIDITEIT 

• Evidentie = data + rationale, feiten + theorie  
o Gegevens & theorie zijn  beiden v. belang! 

• Data spreken niet voor zich 
o Validiteit = niet resultaat v. puur getallen maar wel v. combinatie van data & theoretisch 

kader → laten gegevens toe om zich op een bepaalde manier te laten  
interpreteren? 
 

TRADITIONELE VISIES OP VALIDITEIT 
Historisch: 3 grote vormen v. validiteit → moet je goed kennen! 

• Inhoudsvaliditeit/content validity = “content validity is evaluated by showing how well the content 
of the test samples the class of situations or subject matter about which conclusions are to be 
drawn.” 

o = inhoud vd test → in welke mate is de inhoud een goede steekproef vr het domein 
waarover je een conclusie wil trekken? 

o Bv. een examen: dekken de vragen het vak?  

• Criterion related validity = “is evaluated by comparing the test scores with one or mare external 
variables (called criteria) considered to provide a direct measure of the characteristic or behavior in 
question.” 

o  in welke mate laat een test toe om gedrag te voorspellen & kenmerken te voorspellen? 
o Predictive validity: “indicates the extent to which an individual’s future level on the 

ccriterion is predicted from prior test performance.” 
▪ = in toekomst, bv. toegangsproef vr geneeskunde & dan onderzoek doen nr hoe 

goed voorspelt die test binnen 7 jaar hoe mensen gaan afstuderen & welke 
prestaties ze dan zullen neerzetten? 

o Concurrent validity: “indicates the extent to which the test scores estimate an individual’s 
present standing on the criterium.” 

▪ op zelfde moment gemeten, wat is het verband met criteria die op hetzelfde 
moment worden gemeten 

▪ Bv. intelligentietest: voorspellen hoe goed kind het doet op school, vergelijken met 
schoolse prestaties vd leerling → laat test toe om dit te voorspellen? 

• Construct validity: “is evaluated by investigating what qualities a test measures, that is, by 
determining the degree to which certain explanatory concepts or constructs account for 
performance on the test.” 

o wat ben ik aan het meten? Wat verklaart de uitslag op mijn test?  

• Werden gezien als 3 op zichzelf staande vormen v. validiteit (of-of) → je hoefde ze niet alle 3 aan te 
tonen, maar hier denken we nu anders over 
 

• Inhoudsvaliditeit: kan nooit op zichzelf alleen staan, heeft niets te maken met gedrag maar met 
inhoud vd test 

o Relevantie & representativiteit, maar omvat geen testresponsen 
o Is op zich geen validiteit, want gaat niet over score-inferenties! 

• Criteriumgerelateerde validiteit: is geen op zichzelf staande vorm, je kan oneindig veel criteria 
specificeren & kijken hoe de test hier tegenover staat, verandert validiteit dan? 

o Evenveel vormen als er criteria zijn 
o Op zich kwetsbaar vr foute interpretaties, gebrek aan inhoudsrelevantie & nadelige sociale 

consequenties 
o Vb: midden vorige eeuw was een psycholoog gevraagd om test te ontwikkelen om te zien 

wat iemands cognitieve vermogen was van voor een ongeval (relevant vr verzekering) → 
jaren 50: mentale vermogen correleerde met het aantal radiatoren in huis 

▪  verklaring: intelligentie is gecorreleerd met SES, dit hing samen met al dan niet 
centrale verwarming hebben & hoe uitgebreid die was = eig geprediceerd obv 
sociale klasse 



▪ Dus hogere sociale klasse = meer geld vd verzekering  → nadelige consequenties 
o Iets dat correleert met criterium = onvoldoende om dit te gebruiken en op basis daarvan te 

zeggen dat het valide is 

• Constructvaliditeit: gaat over de verklarende variabele, welk psychologische eigenschap is 
verantwoordelijk vr uitkomst vd test? 

o Geen strikt operationalisme: wat is intelligentie? = wat de test meet, intelligentie wordt dan 
gedefinieerd dr een meetinstrument 

▪ Maar: intelligentie is een begrip/construct & je kan dit operationaliseren 
o Omvat inhoudsrelevantie & inhoudsrepresentativiteit & criteriumgerelateerde aspecten → 

ook relevant vr de 2 andere vormen! 
▪ Inhoudsrelevantie: je hebt bv. extraversie, dat construct zelf heeft ook implicaties 

over het domein waarover je een uitspraak wilt doen → aspecten vd inhoud 
hangen samen met het construct 

▪ Criteriumgerelateerde aspecten: bv. mensen die extravert zijn zullen ook 
voorspellen een goede verkoper zijn, dit hangt samen 

o Niet in constructvaliditeit & oudere benadering = wat zijn de sociale consequenties? → dit 
ontbreekt! 

▪ Wat is het gevolg vh gebruiken van die test, niet alleen kijken nr info over wat score 
betekent maar ook kijken nr impact vh gebruik v.e. test (zowel voor als nadelen) 

HISTORISCHE TRENDS 

• Van specifieke criteria over typen v. validiteit nr unitaire conceptualisering 
o Guilford: “in a very general sense, a test is valid for anything with which it correlates.” 

▪ bepaald gedrag hebben & methode hebben om iets in de toekomst te voorspellen 
wat relevant is = iets valide 

o APA Standards = met 3 vormen v. validiteit (inhoud, criterium, construct) 
o Cronbach = “all validition is one” = een geïntegreerd oordeel 

▪ Messick heeft dit verder ontwikkeld & dit is vandaag de standaard  

• Fundamentele focus: verschuiving v. predictie nr verklaring 
o = begrijpen wat we meten & waarom iets voorspellend is 

BETEKENIS EN WAARDEN 

• 2 facetten om unitair validiteitsconcept op te splitsen: 
o Bron v. rechtvaardiging vh testen: 

▪ Wetenschappelijke evidentie als basis 
▪ Consequenties als basis 

o Functie vh testen: 
▪ Testinterpretatie (interpretatie vd score) 
▪ Testgebruik  

• We kunnen dit opsplitsen in 4 velden 
o Centraal: constructvaliditeit → heeft te maken met evidentie die we hebben om testscore 

te interpreteren = evidence based werken  
▪ Evidentie als basis + testinterpretatie 

o Testgebruik: weten of we de scores correct interpreteren + aantonen dat test & 
interpretatie v. belang zijn vr specifieke context waarin we het gebruiken  

▪ Testgebruik + evidentie als basis = constructvaliditeit + relevantie & utiliteit  



o Consequenties: psychologische testen zijn nooit neutraal! Want dit heeft implicaties, is niet 
zonder gevolgen → waarde-implicaties + Sociale consequenties: wat zijn de gevolgen vh 
testgebruik?  

 
FILOSOFISCHE ACHTERGRONDEN VAN VALIDITEITSBEGRIP 

• Validiteit = niet zomaar een score, maar een oordeel dat je velt over een test 
o Messick: niet kijken nr achtergrond om hoe je het moet doen, maar wel begrijpen wat we 

doen 

• Kennisleer: ook een evolutie  
o Wnr we een bepaald criterium specifiëren, is dit dan nog relevant? 

• Verklarend vs normatief gebruik v. filosofie 

• Kritiek op validiteitconcepten gebaseerd op voorbijgestreefde filosofische principes 

• Relatie tss unitair concept v. validiteit & wetenschapsfilosofische benaderingen 

• Logisch positivisme (midden vorige eeuw) = niet zo lang populair geweest, maar fundamentele 
invloed op validiteitsdenken in psychologie 

• Positivisme – relativisme – realisme  

• V. instrumentalisme nr realisme 

• Theorieën v. kennisvergaring 
LOGISCH POSITIVISME 

• Wetenschapsfilosofische stroming over wat kennis is = epistemologische benadering 
o onderscheid tss theoretische niveau (cirkels) & empirische niveau, wat we observeren 

(vierkantjes) 
o Kennis bestaat uit systematische relaties tss theoretische concepten, logische principes & 

mathematische principes 
▪ bv. einsteins relativiteitstheorie of newton 

o Op theoretische niveau zitten versch begrippen & worden gedefinieerd dr 
verbanden die ze met elkaar hebben → we gaan deze operationaliseren en 
kijken of de theoretisch veronderstelde verbanden ook in de realiteit terug 
te vinden zijn 

▪ = confirmerende benadering! → Op zoek nr bevestigende evidentie 

• Logisch positivisme = basis vr constructvaliditeit → Cronbach & Meehl 

• Betekenis = 
o Logische mathematische structuur op theoretische niveau 
o + Correspondentieregels: zeggen hoe bepaalde fenomenen die je theoretisch verondersteld 

kunnen geobserveerd worden 
o + Feitelijke verificeerbaarheid: of verbanden zich net zo voordoen zoals je veronderstelt in 

je theorie 

• Twee benaderingen: 
o Empirische benadering: operationalisme 
o Syntactische benadering: nomologisch netwerk 

• Dus: Betekenis = relaties tss theoretische entiteiten & fenomenen  
o Essentieel vr de validiteit v.e. psychologische test = moet systematische verbanden 

vertonen met andere fenomenen, obv wat je voorspelt in de theorie 



o Noodzakelijk kenmerk in de 1e uitwerking vh concept ‘constructvaliditeit’: voorspelde 
nomologische netwerk laten zien  

▪ = systematische verbanden → je kan obv theorie voorspellen waar je meting mee 
moet correleren & je kan dit nagaan  

▪ nomologisch netwerk = netwerk v. relaties met test & andere testen & dit netwerk 
v. relaties moet zijn zoals je het had verwacht 

POSITIVISME – RELATIVISME – RATIONALISME  

• (1) Kritiek op het positivisme (v. Popper): probleem v. verificeerbaarheid → wel falsifieerbaarheid  
o je kan dit eig nooit logisch doen! Je kan nooit met zekerheid een theorie verifiëren, maar 

wel falsifiëren! 
▪ = alternatieve theorieën formuleren + strijdige bevindingen 

• We moeten onderzoek zo opzetten dat het ook verkeerd zou kunnen zijn, zoeken nr info die 
hypothese zou kunnen weerleggen  

o Mens is sterk geneigd om confirmerend te denken! 

• (2) Onafhankelijkheid v. theoretische & observationele termen? → data & theorie zijn niet volledig 
onafhankelijk 

o Hanson: theorie maakt het mogelijk om fenomenen te onderzoeken 
o Kuhn: wetenschap werkt binnen een wetenschappelijk paradigma & je probeert fenomenen 

binnen dit paradigma te verklaren → op een bepaald moment zie je dat er teveel 
fenomenen in dit paradigma niet verklaard kunnen worden & daardoor krijg je een shift = 
andere manier v. denken  

▪ Theorie bepaalt niet alleen waar je naar gaat kijken, maar bepaald ook wat je niet 
ziet! 

• Mogelijke reactie: extreem relativisme 
o Mind & world cannot be separated: data & theorie hangen samen & ze trekken dit extreem 

door: enkel constructies vd realiteit bestaan 
▪ = niet objectief, er zijn versch modellen 
▪ Er is dan geen waarheid meer  

o Gaat samen met naturalistische & kwalitatieve onderzoeksmethoden 
o Geen criterium om te zeggen wat fout is, welke theorie beter is 
o Scheiding tss wetenschap & objectiviteit! 

• Probleem met beiden: 
o Probleem met positivisten & falsificationisten = statisch, niet duidelijk hoe theorie 

verandert & evolueert → hoe ga je verder? 
o Probleem relativisten: rationaliteit is intern aan het paradigma  

• Antwoorden: graduele evolutie v. theorieën 
o meer nadruk op rationaliteit v.e. wetenschappelijk proces = iets dynamisch doorheen de 

tijd 
o Onderzoeksprogramma’s (Lakatos): onderscheid tss kerntheorie & achtergrondtheorieën 

(methoden, instrumenten) 
▪ Bv. emotionele intelligentie = hoe efficiënt ze emoties kunnen aanwenden 

(kerntheorie) & op welke manier kunnen we dit observeren, waar doet zich dit voor 
(achtergrondtheorie) 

o Discussie trekbenadering: mensen vragen zichzelf te beschrijven of maximal performance 
benadering: taakjes voorleggen  

o Multimethodebenadering: aantonen dat fenomeen ook op andere manieren wordt 
bevestigd 

o Wetenschap = iets wat iets zegt over een domein als info 
o Wetenschappelijk domein (Shapere): mogelijk om zeer versch theorieen met elkaar in 

verband te brengen & kijken of ze tot dezelfde conclusies komen 
▪ Total body of information a theory is expected to account for.  
▪ Unloading v. informatie: observaties zijn veelvoudig theoriegeladen op versch 

niveaus  



▪ niet nr hele theoretische achtergrond kijken = 2 versch benaderingen v. therapie 
zijn zeer gelijklopend (CBT & psychoanalytische) 

▪ = criterium van relevantie & representativiteit 
o Rationaliteit v. menselijke activiteit (Toulmin) 

▪ rationele weddenschappen: wetenschap is dynamisch → welke 
onderzoeksprojecten gaan we financieren? Je gaat proberen een rationele 
inschatting te maken van wat werkt & wat wss niet werkt  

▪ Niet op voorhand te voorspellen 
o Validiteit = iets dynamisch, een zich ontwikkelende eigenschap 

VAN INSTRUMENTALISME NR REALISME 

• Ontologische status v. theoretische entiteiten in: 
o Logisch positivisme: weten wat theoretisch begrip inhoudt → kijken nr netwerk 

▪ Dus betekenis is contextueel 
o Relativisme: fenomeen heeft enkel betekenis binnen de eigen theorie 

▪ = instrumentalisme 

• Beiden zijn problematisch → want vaak worden theoretische modellen niet bevestigd = 
gefalsifieerd 

o Dus we veronderstellen dat er iets echt bestaat, een realiteit die causaal aanleiding geeft 
aan die fenomenen & dat op een andere manier doet dan hoe jij dat verwacht 

▪ je denkt dus dat er iets reëel bestaat = realisme  

• Realiteitstesting in falsicationisme & graduele evolutie v. theorieën: 
o Realisme = reëel bestaande attributen in de wereld 

▪ Dus we kunnen met attributen wetenschap in kaart brengen 
o Kritisch of constructivistisch realisme = er zijn reëel bestaande attributen, maar we hebben 

er enkel toegang tot via constructies 
▪ We kunnen geen wetenschap in kaart brengen met attributen, MAAR: we kunnen 

dit wel zo goed mogelijk proberen benaderen 
▪ Wetenschap = constructies maken via de realiteit & deze worden voortdurend 

bijgesteld & theorieën worden aangepast 
o De causaliteit staat centraal! 

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

• Schematische voorstelling vd realistische benadering: 
veronderstelt persoonlijkheidstrek in de realiteit & dit 
verklaart hoe mensen reageren op een test & we gaan ervan 
uit dat de test mooi weergeeft waarover het gaat, we vinden 
correlaties met andere testen & niet-test gedragingen & deze 
zijn te verklaren dr het onderliggend attribuut  

 
 
 
 
 

• Constructivistische benadering: de realiteit is verdwenen, je 
maakt een constructie die een  bepaald beeld geeft van wat we observeren 



o We zien dit het meeste wnr blijkt dat de hypothese niet klopt → vinden van verklaringen 
die dan toch passen bij de eigen theorie → “het komt niet uit, maarrr…” 

• Constructieve realistische benadering: erkent dat modellen een constructie zijn & die zijn geen pure 
afspiegeling vd realiteit, maar de realiteit is er wel dus theorieën kunnen tegengesproken worden & 
dat kan aanleiding zijn vr het aanpassen vd theorie 

VAN FORMELE NR RECURSIEVE SYSTEMEN V. ONDERZOEK 

• Leibniziaans kennissysteem/onderzoekssysteem:  
o Formele, symbolische benadering: deductief 

▪ men gaat deductief te werk = vertrekken vanuit een sterke theorie 
▪ volledig mathematisch/logisch model uitwerken & dit onderzoeken 

o Borg: wat garandeert dat dit werkt? → specificatie v. standaarden + consistentie, 
volledigheid & omvattendheid 

▪ Vertrekken vanuit heldere standaarden (axioma’s) + basisprincipes waarop men het 
model systematisch gaat uitwerken 

• Lockeaans onderzoekssysteem:  
o Empirisch inductieve benadering: elementaire data, aanvaarde methoden 

▪ empirische traditie, kennis vertrekt vanuit de observatie 
▪ inductief: observeren, elementaire data verzamelen & obv data op zoek nr 

regelmatigheden  
o Borg: consensus over objectiviteit v. data & methoden 

▪ op welke manier je objectief data kan verzamelen, op een open manier kijken 

• Kantiaans onderzoekssysteem:  
o doelbewuste formulering of identificatie v. alternatieve (niet antagonistische) 

perspectieven 



▪ wordt nadien ook toegepast op intelligentie, proberen alternatieve modellen nr 
voor schuiven vr dezelfde gegevens  

o Borg: goodness of fit tss theorie & data, hoe goed past model bij de data, voorkeur aan 
model dat het beste de gegevens kan verklaren 

• Hegeliaans onderzoekssysteem:  
o Doelbewuste formulering v. antagonistische, antithetische perspectieven 

▪ doelbewust op zoek nr tegengestelde verklaringen, ook dit komt terug in 
intelligentiedomein 

o borg: conflict → verborgen assumpties & latente inconsistenties 
▪ dr conflict impliciete assumpties op het spoor komen & zien welke argumentaties 

niet kloppen 

• Singeriaans onderzoekssysteem:  
o Observeren v. onderzoekssystemen: recursief toepassen op elkaar 
o Onderzoeken v. ethische implicaties (ook kijken nr de waarden) = ethische component v. 

onderzoek 
o Borg: vooruitgang vdr successieve (verschillende) benaderingen 

• → elk onderzoekssysteem komt in aanmerking om de validiteit te onderbouwen, maar we moeten 
zowel op zoek gaan nr convergente als discriminante evidentie 

o Dus niet 1 onderzoekssysteem dat beter is, ze kunnen elk apart bijdragen aan een domein 
o Bv. als er nog niet veel geweten is over een domein = best Lockeaans (inductief) 
o Bv. als er wel al veel geweten is = meer Leibniziaans (deductief) 

 
EVIDENTIE ALS BASIS VR TESTINTERPRETATIE: CONSTRUCT VALIDITEIT  

• Definitie: “Construct validity = the evidence and rationales supporting the trustworthiness of score 
interpretation in terms of explanatory concepts that account for both test performance and 
relationships with other variables” (p34) 

o Deze definitie zeer goed kennen & begrijpen! 
o Constructvaliditeit = centraal in brede validiteit → evidentie die we hebben moeten 

vergaren over hoe we een bep score moeten interpreteren 
o Validiteit gaat over score interpretatie: in welke mate kunnen we de interpretatie 

vertrouwen 
▪ evidentie & rationales = empirisiche bevindingen + theoretisch kader 
▪ interpreteren in termen v. verklarende begrippen (bv. depressie, analoog 

redeneren, etc.) & we gaan ervan uit dat concepten die we meten verklaren hoe 
mensen presteren op de test + verklaren hoe ze op andere testen zullen reageren & 
bepaalde non-testgedragingen 

BEDREIGINGEN VAN CONSTRUCTVALIDITEIT  

• niet alleen toevalsfouten in meting: meting als onvolkomen toonbeeld vh construct 
o construct, A, B, C gemeten als A+B+X, A+C+Y, B+C+Z 

• Met onze test iets té weinig gemeten = construct onderrepresentatie → niet volledige domein 
opgenomen in meting 

o Breedte vh inhoudsdomein representeren 

• Of we meten té veel = construct irrelevante surplus 
o instrument is gevoelig vr iets waar het niet gevoelig vr mag zijn  
o Constructirrelevante moeilijkheid: stel je wil abstract redereneervermogen meten met 

verbale items, maar je gebruikt heel moeilijke woorden, misschien gaan mensen niet 
correct antwoorden omdat ze de woorden niet begrijpen → uitkomst wordt mee bepaald 
dr uitgebreidheid vd woordenschat 

o Constructirrelevante gemakkelijkheid/Testwiseness: MC examen met correctie, 2 vd 4 
antwoorden uitsluiten & dan gokken = meer kans om het juist te hebben & mensen die dit 
truukje kennen gaan een hogere score hebben dan mensen die dit niet doen  
 



2 TYPEN EVIDENTIE SAMEN NODIG 

• Aantonen v. implicaties v. construct = convergente validiteit 
o A+B+C, maar enkel A+X en B+X gemeten 
o = nagaan of predicties die we veronderstellen uitkomen & als we bepaalde relaties niet 

terugvinden, zijn we dan iets vergeten te meten of iets teveel aan het meten?  

• Relaties niet toe te schrijven aan alternatief construct = discriminante/divergente validiteit 
o = we verwachten bepaalde relaties niet & we moeten aantonen dat die er niet zijn (bv. 

extraversie dat sterk correleert met intelligentie, zou niet mogen) 
o Methode die we gebruiken als rivaliserend construct  

▪ Bv. maximal performance test → methode-artefact: testangst, stress & we weten 
dat stress kan leiden tot een lagere score & de test geeft dan geen mooie 
afspiegeling v. de vaardigheid 

▪ Bv. Typical performance, vragenlijst → artefact: ambigue formuleringen (vragen zijn 
niet duidelijk), sociale wenselijkheid (niet snel bij maximal performance test), als je 
snapt wat de verwachtingen zijn kan je je antwoorden aanpassen aan beeld dat je 
wil dat anderen van je hebben → constructirrelevante surplus  

o Meting = construct-methode-eenheid, specifieke methodevariantie leidt tot mono-
methodebias 

▪ Constructmethode eenheid: we gaan nooit een construct puur te pakken krijgen & 
dit brengt methodevariantie met zich mee 

▪ Probleem: instrument proberen valideren & men neemt een hele batterij van 
vragenlijsten af & je krijgt positieve correlaties → maar misschien zijn alle 
vragenlijsten gevoelig vr sociale wenselijkheid! = mono-methodebias 

o Dus daarom belangrijk dat we versch methoden gebruiken, om instrumenten te valideren, 
die niet allemaal dezelfde vertekening hebben 
 

• Gebrek aan convergerende & divergerende evidentie: verschillende mogelijke verklaringen 
o Test is niet goed & meet construct niet goed 
o Constructtheorie is fout 

▪ bv. emotionele intelligentie, sommige mensen beweren dat dit niet bestaat dus 
meting is dan ook niet relevant 

o Aanvullende hypothesen zijn deficiënt 
▪ bv. waardemeting (zelfrapportage) enkel in selectiecontext = misschien een slechte 

context om dit te meten 
o Onderzoek (experimentele opzet) op zich is niet adequaat 

▪ bv. onbetrouwbaarheid: criterium is niet betrouwbaar gemeten 
▪ bv. kleine steekproef 

EVIDENTIE OBV INHOUD 

• Traditioneel: test gezien als steekproef van bepaald gedragsdomein of itemuniversum 

• Hoofdvragen: 
o Wat is de aard & wat zijn de grenzen vh domein → waarover gaat het precies, wat hoort er 

wel & niet bij? 
o Relevantie: in welke mate is inhoud vd test relevant vr het domein 
o Representativiteit: in welke mare is inhoud vd test representatief 

• 3 operationaliseringen v. inhoudsvaliditeit: 
o Inhoud in test < inhoud domein 

▪ inhoud vd test = steekproef vd inhoud vh domein  
o Gedragingen in test < gedragingen in domein 

▪ bv. in assessmentcenters: reageren op gedragingen die typisch zijn vr 
leidinggevende functies = typische steekproef v. leiddinggevende situaties 
onderzoeken & kijken hoe persoon hierop reageert 

o Processen in test < processen in domein 
▪ Bv. bij intelligentie 



▪ test gaat proberen om processen zo goed mogelijk op te nemen in de test 

• Belangrijk dat we weten over welk domein we een uitspraak doen → Aard v. gedragsdomein 
belangrijk bij:  

o Testconstructie: blauwdruk 
o Testgebruik: 2 centrale vragen → relevantie en representativiteit vr toegepast domein? 

▪ Inhoudsrelevantie: alles wat je opneemt in test is relevant vr dat domein, je wil 
irrelevantie vermijden!  

• Domeinconceptualisering:  
o Wat zijn de grenzen vh domein 
o Facetten: onderverdelingen vh domein 

• Constructtheorie is essentieel vr domeinbeschrijving:  
o Referentiedomein = geheel v. info waarvoor het construct een verklaring moet bieden 

• Inhoudsrelevantie (zie eerder puntje: testgebruik) 
o Oordelen vr relevantie v. testitems of -taken 
o Alle aspecten v. testprocedure in rekening brengen: 

▪ Inhoud, gedragingen, processen 
▪ Stimulusopmaak: hoe dien je de stimulus toe = format 
▪ Antwoordalternatieven: meerkeuzevragen zijn weinig creatief → creativiteit = in 

staat om iets innovatief, onverwacht nr voren te brengen, maar het is afhankelijk v. 
wat je wilt onderzoeken welke alternatieven zin hebben 

▪ Uitvoeringscondities: waar ga je het onderzoeken 
▪ Criteria vr scoren v. items: hoe je items gaat scoren moet samenhangen met 

theorie die je hebt over het domein  

• Inhoudsrepresentativiteit (zie eerder puntje: testgebruik):  
o dekt mijn instrument het domein waar ik een uitspraak wil over doen?  
o Veronderstelt specificatie v. grenzen vh domein & onderverdelingen in domein 
o Subdomeinen representeren volgens: 

▪ Uniformiteit: bv. 10 waardedomeinen en elk domein met evenveel items 
representeren 

▪ Voorkomen: bv. waarden die mensen belangrijk vinden meer representeren, meer 
vertegenwoordigen (waar er het meest over gepraat wordt) 

▪ Belangrijkheid: wat zijn theoretisch gezien belangrijke waarden 
o Niet 1 goede oplossing, hangt af vd context!  

▪ Bv. SAT in VS: zit geen ruimtelijk inzicht in, maar vr sommige beroepen is dit 
irrelevant dus dit als toegangsproef vr de unief is niet altijd problematisch 

• Beperkingen v. inhoud als enige basis vr validiteit: 
o Ebel (1961): “If the test we propose to use provides in itself the best available operational 

definition, the concept of validity does not apply” 
▪ = inhoudsvaliditeit is voldoende om instrument te gebruiken → als we maar een 

goede operationalisering hebben 
▪ Maar is best available ook best conceivable?  

o Sommige oudere benaderingen gingen intelligentie operationeel definiëren 
▪ bv. intelligentie = wat de test meet → is problematisch! Want dan kan je niet een 

andere test maken die intelligentie beter meet 
o Ebel (1983): Operational definition + rational justification 

▪ Op een bepaalde manier je test definiëren + een rationele verantwoording = eig 
gwn een hypothese dan 

▪ de hypothese is wat je probeert te meten dus dit is nooit een zekerheid dat je test 
meet wat je beweert te meten → geen garanties vr validiteit! 

o Inhoudsvaliditeit is geen eigenschap IN de test, maar is een oordeel over de inhoud vd test 
dr experts 

▪ Over domeinrelevantie & -representativiteit 
▪ Over relate tussen test- & referentiedomein 



▪ Inhoudsaspect vd test zegt niets over wat mensen doen op een test 
▪ Bv. je maakt een test om dyslexie te meten & een kind blijkt daar helemaal niets 

van te kunnen, maar kind begrijpt bv. gewoon de taal niet 
▪ Mensen gaan niet altijd op test reageren zoals jij dat bedoelt! 

o Inhoudsgebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel 
▪ Hoge scorers moeten de vaardigheid bezitten 
▪ Over lage scorers kan men weinig zeggen 
▪ Maximal performance context: je kan wel uitspraak doen wnr mensen het goed 

doen, maar niet wnr ze het niet goed doen 
▪ Bv. intelligentietests bij allochtone kinderen met goede score = je weet dat dat kind 

het kan, MAAR: als dat kind er niet goed op scoort dan kan je daar weinig over 
zeggen, want dit kan te maken hebben met bv. de taal  

• Conclusie: inhoudsvaliditeit is onvoldoende  
o Contexteffecten & irrelevante methode-effecten zijn steeds mogelijk 
o Maar inhoud is wel een essentieel onderdeel vh valideringsproces 

EVIDENTIE OBV INTERNE STRUCTUUR 

• Substantieve component = confrontatie tss beoordeelde inhoudsrelevantie/-representativiteit én 
empirische antwoordconsistentie 

o Zien we dat samenhang tss items in de test & gedrag op items weerspiegelen wat we 
verwachten obv de theorie? 

• Interne structuur = modelleren v. empirische antwoordconsistenties 
INTERNE STRUCTUURMODELLEN 

• Cumulatief-kwantitatieve modellen: factoranalyse & IRT-modellen 
o hoe hoger je scoort op onderliggende construct = hoe meer je de items positief gaat 

beantwoorden 

• Nabijheidsmodel: ontvouwing 
o bv. politieke voorkeur plaatsen op links-rechts dimensie → ih midden scoren = partijen 

positief evalueren die ook ih midden liggen 
o kort bij je eigen standpunt = meer positief evalueren & naarmate verder negatiever 

• Niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel:  
o bv. creativiteit onderzoeken = werken met divergente redeneertaken (wat kan je doen met 

een baksteen?) → dit scoren op originaliteit & vr elk item dit beoordelen op een schaal  

• Klassenmodel: veronderstellen dat er verschillende groepen zijn van mensen 
o bv. bij psychiatrische stoornissen  

• Dynamisch model: je kan verschillende uitingen hebben die wijzen op eenzelfde onderliggend 
fenomeen, zelfde onderliggend proces 

o bv. bij angst: zweten, huilen, verhoogde hartslag 

• Ipsatieve model: persoon vergelijken met zichzelf 
o bv. wnr je mensen advies geeft over de te kiezen studierichting = welke studierichting past 

het beste bij jouw mogelijkheden & jouw interesses? → heeft niet veel zin om hier te 
vergelijken met andere personen 

 

• structurele getrouwheid (structural fidelity) = overeenkomst v. structurele relaties tss testitem met 
andere manifestaties v. construct 

o testreacties analyseren & modelleren → dit moet overeenkomen met wat je veronderstelt 
dat er in de realiteit gebeurt 

• overeenkomst tss scoremodel & score-interpretatie: 
o modelvermenging: elk model moet worden verantwoord (bv. dimensie & cutoff) 

▪ probleem: kwantitatief-cumulatieve modellen zijn zo dominant dat onderzoekers 
dit ook gewoon toepassen wnr het niet adequaat is  

o modelverwarring: scores via één & interpretatie via een ander meetmodel (bv. MMPI) 
▪ terecht 2 verschillende modellen toepassen = bv. bij een dimensie 
▪ in veel contexten moet je een dichotome uitspraak doen = klassemodel 



• Het kan zijn dat data die je verzameld hebt vr de 2 manieren kan gebruikt worden, maar je moet dit 
kunnen aantonen 

o je moet op een betrouwbare manier onderscheid moeten kunnen maken bij een dimensie 
& bij klassemodel moet je heel betrouwbaar kunnen meten rond de cut-off (bv. wie is 
geschikt vr de job & wie is niet geschikt) 

o Afh v. hoe je test gebruikt ga je moeten aantonen dat de test vr dat gebruik adequaat is 
o MMPI = eigenlijk ontwikkeld vanuit een klassemodel (mensen met depressie & schizofrenie 

identificeren) & in de realiteit wordt dit vaak ook gebruikt als een persoonlijkheidsmeting, 
maar dit is dimensionaal 

▪ je moet afzonderlijk aantonen dat dit een goede manier is om dit instrument te 
gebruiken, anders krijg je modelverwarring 

Les 4 – Assessmenttheorie 

EVIDENTIE OP BASIS VAN RESPONSEPROCESSEN 

• Causaal modelleren v. item- of taakprestaties 
o Identificeren v. mechanismen onderliggend aan taakprestaties  
o Decompositie v. taak in teken v. componentprocessen 
o Vb. componentieel model vr analoog redeneren → analoog redeneren taak 

▪ Opsplitsen v. globale taak in subtaken = cognitieve processen identificeren die 
nodig zijn om de taak op te lossen 

▪ Meten v. elk vd subtaken 

• Taak Sternberg:  

• Totaaltaak kan je opsplitsen in: encoderen, 
inferentie, mappen, toepassen 

o Encoderen: coderen vd attributen (groot, 
blij, man, zwarte hoed) 

o Inferentie v. relatie tss A & B: blij nr 
droevig, man nr vrouw 

o Mapping (afbeelden): relatie tss A & C = 
van groot nr klein 

o Toepassen v. AB-relatie op CD: droevig, klein, vrouw met zwarte hoed 

• = onderzoek v. Sternberg: hoeveel tijd nodig om volledige item op te lossen 
o + item manipuleren om zicht te krijgen op hoeveel tijd nodig is om subtest op te lossen = bij 

volgende item minder tijd nodig om op te lossen, want je hebt al geëncodeerd, etc.  
o Produceren v. correct antwoord: subcomponenten 

▪ Genereren v. kandidaat antwoord 
▪ Vergelijken tss alternatieven 
▪ Proces v. verantwoording indien ze niet matchen 

• Probleem: Je gaat ervan uit dat de volgorde v. stappen hetzelfde is bij alle participanten → 
samenhang met intelligentie: hoe hoger, hoe efficiënter de volgorde die ze hanteren 

EVIDENTIE OBV RELATIE MET ANDERE VARIABELEN 

• Overeenkomst tss verwachte & geobserveerde relaties v. test met andere tests & nontest gedrag 

• Construct moet kunnen verklaren wrm die relaties er zijn 

• We werken met een totaalscore (obv individuele items) = tussenliggende variabele tss 
geobserveerde consistenties & externe variabelen 

o geeft je zicht op systematiek in de test 
o Systematiek binnen de test & relatie met andere variabelen moet je kunnen verklaren dr 

construct 

• 2 type relaties: 
o Trekvaliditeit: relaties tss de test & andere methoden om hetzelfde & onderscheiden 

constructen te meten 



o Nomologische validiteit: theoretisch verwachte relaties, relaties met maten v. andere 
constructen 

▪ = Verschil: hoe sterk is je theorie over het construct 

• Geen sterke theorie: minste dat je kan verwachten is dat meting v. construct overlapt met andere 
metingen v. hetzelfde construct & niet te veel overlapt met metingen v. andere constructen 

• Wnr je wel een duidelijke theorie hebt kan je dit systematisch onderzoeken = nomologisch 

TREKVALIDITEIT EN DE MULTITREK-MULTIMETHODEMATRIX 

• Construct is niet steeds ingebed in een sterk uitgewerkt theoretisch kader, soms gewoon 
lekenconstructen 

o = niet goed vr het nomologisch netwerk, maar wel vr convergente & divergente validiteit 

• Trekvaliditeit = construct mag niet aan 1 enkele methode verbonden zijn, noch ongehoord 
redundant met andere constructen (mag niet redundant overlappen) 

o Trekvaliditeit = minimale voorwaarde vr onderzoek 

• 2 types redundantie 
o Gewenste redundantie = over methoden, 2 methoden moeten overlappen & tot zelfde 

conclusie komen 
▪ Niet te veel methodevariantie 
▪ Is zeer goed bij intelligentiebatterijen  

o Ongewenste redundantie: je wil niet dat meting sterk samenhangt met meting v.e. ander 
construct 

▪ = probleem met specificiteit van wat je meet  

• Multimethode-multitrek matrix (Calpbell & Fiske) = prototypisch voorbeeld dat er 3 
persoonlijkheidskenmerken gemeten worden bij een persoon → afhankelijk, warm & sociaal 

o 2 methoden: zelfrapportering & ander rapportering (peers) → 2 versch methodes om 
hetzelfde construct te onderzoeken  

o Op diagonaal = betrouwbaarheden 
o Correlaties tss trekken met 2 methoden → je wil als je dezelfde trek meet (monotrait) met 

versch methoden dat correlaties zo hoog mogelijk zijn (vetgedrukt) 
▪ Bv. dependence = maar .35 
▪ Zijn wel pos corr maar niet al te hoog 

o problematischer: 2 metingen v.e. ander construct hoger gecorreleerd zijn dan meting vh 
zelfde construct 

▪ Sociability + self = .70 met warmth via self → blijkt heel hoog gecorreleerd 
▪ Sterke ongewenste redundantie!  

o Warmte met peer ratings is niet echt betrouwbaar  

NOMOLOGISCHE VALIDITEIT & NOMOTHETISCHE SPANWIJDTE 

• Nomologische validiteit = overeenkomst tss theoretische relaties v. construct & geobserveerde 
relaties met andere variabelen 

o Onderzoeken of nomologisch netwerk klopt 

• Nomologische ruis:  
o Ongewenste impact v. methodefactoren → werken met multimethodebenadering 



▪ Dus nomologisch netwerk onderzoeken is ook relaties onderzoeken met 
verschillende methoden 

o Verschillen in scorebetrouwbaarheid 
▪ Onbetrouwbare meting = minder sterke verbanden dan we verwachten of minder 

kans om ze te observeren 
▪ Test niet betrouwbaar + kleine steekproef = veel kans dat je niets observeert 

ondanks dat het verband er misschien wel is  
▪ Baseer je dus niet enkel op face value 

o je meet dingen teveel bv. met methode artefacten of responstendensen 
▪ responstendensen = geen rekening gehouden met inhoud = individuele verschillen 

in hoe je de schaal gebruikt 
▪ of extremiteitstendensen  of sociaal wenselijkheid (bv. bij zelfrapportage) 

• Nomothetische spanwijdte = empirisch netwerk v. relaties v. test met:  
o Metingen v. andere constructen 
o Andere metingen v. zelfde construct 
o Criterium gedrag 

▪ Waar is mijn instrument overal mee gecorreleerd? 
▪ Bv. Intelligentie: waar is iq score allemaal mee gecorreleerd? 

• Psychologische begrippen verschillen in spanwijdte → grootste spanwijdte bij intelligentie  

STERKE VS ZWAKKE CONSTRUCTVALIDERING 

• Sterke constructvalidering = heel duidelijke theorie (heel theoriegestuurd) + deductieve benadering 
o onderzoek kan je sterk hypothese-gestuurd opzetten (deductief) 

• Zwakke constructvalidering = geobserveerde relaties zonder duidelijk theoretisch kader  
o nog niet veel geweten over construct = kijken nr welke relaties je observeert 

• Hangt af v. hoeveel je weet en hoe ver onderzoek nr construct is gevorderd  
o Bv. emotionele intelligentie = relatief nieuw (wat is het precies?) = nog in fase v. 

infoverzameling & construct definiëren 

• Nieuw construct = lockiaans = proberen & kijken wat er uit komt → nieuwe dingen ontwikkelen 

• Sterkere theorie= leibnitziaans  
o Maar ook dus interactie tss de 2 benaderingen! 

 

Figuur goed begrijpen!  



• Testdomein: assessment instrument waarin je geïnteresseerd bent vs non test domein = 
assessment v. andere dingen 

o Relatie tss de 2 = externe component  

• Relevance & representativeness: inhoud v. instrument moet goed afdekken wat processen zijn die 
je veronderstelt in de realiteit 

• Inhoudelijke structuur = reacties die inhoud uitlokken moeten coherent zijn met wat je verwacht & 
moet je kunnen afbeelden met interne structuur om testscores te verantwoorden 

• Causale processen vr antwoord = constructrepresentatie 

• Itemscores samennemen in schaalscore → structurele fideliteit: komt overeen met hoe construct 
voorkomt in de realiteit  

• Trekvaliditeit: niet enkel validiteit v. disposities → wel hoe correleert meting met dit instrument 
met andere metingen vh zelfde construct 

o sterke overlap + corr tss meting & gerelateerde constructen, mogen niet te hoog zijn 
(ongehoord redundant) 

• Nomologische netwerk: klopt dit? 

• Criterium validiteit: relaties tss testscore en toegepaste criteria (slaagt iemand? Krijgt iemand een 
depressie?) 

• Nomothetische spanwijdte = alle mogelijke relaties, relatie tss test & andere mogelijke testen vr 
zelfde construct & alle mogelijke externe relaties 

= dit zijn alle mogelijke concepten om constructvaliditeit te mogen gaan concluderen → is duidelijk niet obv 
1 getal! 

SOORTEN GEGEVENS EN ANALYSES 

• Op welke manier kunnen we die concepten onderzoeken? 

• Manier waarop we dit onderzoeken = manier v. psychologisch onderzoek 

BEOORDELING- EN LOGISCHE ANALYSES 

• Identificeren v. mogelijke rivaliserende hypothesen vr score-interpretatie 
o Bezint vr ge begint → denk goed na wat je wil meten, met wat het moet samenhangen 
o Niet enkel confirmeren maar ook falsifiëren 

▪ rivaliserende hypotheses & interpretaties bedenken in constructieproces  
▪ Onderzoek nr constructvalidering zo opzetten dat we evidentie vinden vr onze 

interpretatie + kunnen uitsluiten dat andere interpretaties correct zouden zijn 
o Uitbreiden v. itempool = meer items opnemen + items opnemen die niet goed zouden 

mogen zijn 
o Aanpassen v. antwoordformaat  

▪ Bv. in VS systematisch verschillende extremiteitstendensen volgens ras  
▪ (onderzoek) hebben versch likertschalen gebruikt & dit fenomeen gebeurde niet 

meer op een 10-punten schaal maar wel op 5 punten 
o Aanpassen v. procedure 
o Keuze v. data-analyse 

• Voorbeeld: test vr leesbegrip 
o Alternatieve hypothesen: woordenschat, geheugen, leessnelheid 
o Mogelijkheden: aanpassen woordenschat, minder directe matching vragen, tijdslimieten 

aanpassen 

CORRELATIE- EN COVARIANTIE-ANALYSES 

Meeste studies v. psychologische instrumenten vallen hieronder 

• Multimethode-multitrek = hangt meting voldoende samen met andere metingen vh zelfde 
construct? 

o Convergentie v. indicatoren  



▪ Correlatie moet niet perfect zijn! Als je bv. algemene intelligentie wil meten & je 
maakt een nieuwe intelligentiebatterij dan moet je correlatie zo hoog mogelijk zijn, 
want je weet wat eronder valt  

▪ Bv. nieuwe schaal: ‘morele distress’ (negatief gevoel bij bv. verpleegkundigen die 
op het werk dingen moeten doen waarvan ze vinden dat het niet hoort zoals 
euthanasie)  

▪ Voorgaande schalen hiervan hadden problemen, de nieuwe schaal zou beter 
moeten zijn: er is gekeken nr convergente validiteit & die is substantieel, maar is 
niet perfect → we verwachten dit want we denken dat deze beter is dan de 
bestaande 

o Onderscheidingsvermogen tov andere constructen 
▪ Aantonen dat jouw meting niet redundant is met bestaande metingen  

o Consistentie over meten 

• Exploratorische factoranalyse = interne structuur v. instrument meten  
o Beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematrix 
o Factorinterpretatie = te toetsen hypothese 

▪ Je krijgt altijd een oplossing 
▪ Kritiek hierop: garbage in, garbage out → met een slechte vragenlijst ga je ook een 

structuur vinden 
 

o Zowel convergente als divergente informatie (voordeel) 
▪ Bv. je hebt een aantal items die op dezelfde factor lader = convergent & samenhang 

vs de items die dan niet op een andere factor laden = divergent 
o Onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen v. theorie 
o Aanpassen v. theorie 

• Confirmatorische factoranalyse: 
o Deductieve benadering 

▪ veel sterker, je gaat a priori zeggen welk item bij welke factor hoort → klopt dit dan 
met de gegevens? 

• Regressieanalyse, padanalyse & structurele vergelijkingsmodellen: modelleren v. causale structuur 
o = kijken nr verbanden & deze via een model in kaart proberen brengen 

= een padanalyse 

Figuur: turken  in turkije rapporteerden sterkere emoties → 
wnr je controleert vr de emoties = bijna geen verschil meer 
met belgen in termen v. lichamelijke reacties na padanalyse = 
niet dr somatiseren maar ervaren gwn sterkere emoties 

 

 

 

PROCESANALYSES 

• Protocolanalyses = mensen vragen om luidop te denken 

• Computermodellering = proberen nabootsen wat er ih hoofd gebeurd v.e. persoon 

• Chronometrische analyses 

• Cognitieve correlaten = psychologische kenmerken proberen meten met taken maar soms lossen 
mensen taken op een andere manier op 

o Bv. andere cogn processen gebruiken dan in de taak werd gebruikt!  

• Analyse vd redenen 

• Analyse vd oogbewegingen = mensen die niet goed zijn in taak kijken hele tijd heen & weer (bv. 
stukjes van fig roteren ipv in 1 keer) 



• Analyse vd systematische fouten = bv. weten in welk stadium v. piaget ze zitten 

• Analyse vd strategieën & stijlen v. taakprestatie = individuele verschillen 

MATHEMATISCH OF PSYCHOMETRISCH MODELLEREN 

• Complexiteitsfactoren 
o Bv. encoderingscomplexiteit + transformatiecomplexiteit (bv. moeilijkheid geometrische 

analogieën) 
▪ Versch items die hierin kunnen verschillen 

• Subtaken  
o Bv. genereren + beoordelen = divergente productietaak 

▪ bv. wat kan je allemaal doen met een baksteen? → 2 subtaken maken: “zeg maar 
alles wat in je opkomt” + “alle mogelijke voorstellen en zo snel mogelijk zeggen wat 
een relevant antwoord is”  

▪ deze 2 taken afzonderlijk voorleggen voorspelt goed hoe ze het doen op totale taak 

ANALYSES VAN GROEPSVERSCHILLEN EN VERSCHILLEN DOORHEEN DE TIJD 

• Longitudinale analyses: relatieve stabiliteit & ontwikkelingsveranderingen 
o wnr is het goed dat je grote stabiliteit vindt → bij eigenschappen waarvan je zegt in de 

theorie dat ze stabiel zijn (bv. intelligentie) maar is slecht bij constructen zoals depressie 
want dat is een tijdelijke toestand v.e. persoon (dan ben je wss geen vragen ah stellen over 
iets tijdelijk maar wel nr een stabiel kenmerk) 

• verschillen tss vooraf gekende groepen = kijken nr ontwikkelingsveranderingen 

• verschillen tss experts & beginnelingen 

• test-hertestbetrouwbaarheid overeenkomstig met het construct (bv. trek vs gemoedstoestand) 
o moet zo hoog mog zijn als je claimt een stabiel kenmerk van een persoon te meten, mag 

niet hoog zijn als je claimt iets tijdelijk te meten 

• veranderingen in scoreniveau, scorevariabiliteit & dimensionale structuur 
o Dimensionale structuur: depressie vragenlijst bij mensen die niet depressief zijn = 1 grote 

dimensie & bij mensen die depressief zijn = versch dimensies (somatische factor, cognitieve 
factor, etc.) 

SCOREGEVOELIGHEID VR EXPERIMENTELE BEHANDELING & MANIPULATIE V. CONDITIES 

• Is impact v. behandeling, interventie, instructie in overeenstemming met theoretische 
verwachtingen? 

o Bv. je moet met de maat die je hebt ontwikkeld vinden dat mensen voor therapie hoger 
scoren op bv. depressie dan na therapie 

• Systematische manipulatie v. itemeigenschappen of testcondities 
o Bv. instemmingstendens belangrijker onder hoge tijdsdruk = probleem bij likertschalen 
o hangt samen met de tijd die je gebruikt om de items correct te beantwoorden → dit kan je 

experimenteel manipuleren: wel of niet onder tijdsdruk 
▪ zonder tijd persoonlijkheidsvragenlijst = minder instemmingstendens, wel met tijd = 

meer versch dr schaalgebruik 

Les 5 – Assessmenttheorie 

VERALGEMENING VAN CONSTRUCTBETEKENIS 

• Generaliseerbaarheid v. betekenis v. testscores mag niet worden verondersteld 
o vraag: wnr je een test ontwikkelt & valideert vr een bep context & bep doelgroep (bv. 

waardevragenlijst vr anoniem gebruik bij studenten) kan je dan die interpretatie 
generaliseren nr andere contexten (bv. bij niet-studenten of niet-anoniem)?  

• Populatiegeneraliseerbaarheid: bv. vr vlamingen ontwikkeld, kan het dan ook vr minderheden of 
franstaligen? → kan je het op dezelfde manier interpreteren? 

• Ecologische generaliseerbaarheid: standaardisering als mogelijke bron v. verschillen 



o doen fenomenen zich ook zo voor in realiteit zoals ze in labo doen/buiten 
assessmentcontext?  

o Je gaat benadering standaardiseren → als je dit niet doet dan kan gedrag aan versch dingen 
toegeschreven worden, maar in realiteit heb je niet-gestandaardiseerde situaties  

• Temporele generaliseerbaarheid: stabiliteit & continuïteit  
o Bv. intelligentieschaal vr kinderen, kunnen adolescenten deze dan ook gebruiken? 

• Taakgeneraliseerbaarheid: v. assessment nr reële taak 
o assessment op 1 taak generaliseren nr andere taken of b. effectief gedrag in werkcontext 

(~ecologische) 

• generaliseerbaarheid is NIET validiteit!!! 
o kan zijn dat je test valide is, maar dat je ze niet kan generaliseren, niet kunnen 

generaliseren = invalide vr de nieuwe doelgroep, maar kan wel valide zijn vr bedoelde 
doelgroep in die context 

o Dus = aparte vraag → je moet dit aantonen 
▪ Bv. Waarden onderzoek: kan niet zomaar in selectiecontext = te gevoelig vr SW 

CONSEQUENTIE ALS BASIS VR TESTINTERPRETATIE: WAARDENIMPLICATIES 

= consequential basis uit 4 kwadrantentabel 

WAARDEN EIGEN AAN VALIDITEIT 

• Waardengeladenheid v. theorieën: de vraag is niet langer of maar hoe waarden in rekening moeten 
worden gebracht 

o Assessment = nooit waardenneutraal! 

• Etiologische betekenis v. waarde = ‘valid’ & ‘value’ afgeleid v. zelfde Latijnse stam ‘valere’ → dit 
betekent sterk zijn & houden beiden verband met Franse ‘valoir’, wat betekent ‘waard zijn’ 

o validiteit & waarde zijn dus gerelateerd aan elkaar! 
▪ Validiteit: wat is waarde v. instrument & vd interpretatie bij het gebruik 
▪ Hier hangen ook waarde connotaties aan vast 

WAARDEN ALS VERTEKENING EN ALS BRON V. BETEKENIS 

• Waardenvertekening (bias): “intrusion of ordinarily tacit extrascientific motives or beliefs into the 
fulfillment of scientific purposes” 

o impliciete stilzwijgende overtuigingen/motieven die een impact hebben op hoe we 
wetenschap doen 

▪ = niet expliciet!  
o We moeten proberen objectief zijn, maar waarden kunnen we niet volledig aan de kant 

schuiven 

• Maar waarden zijn ook intrinsiek relevant, bv. beroepsethiek/deontologie 
o waarden hangen ook samen met hetgeen wat we doen 

• Kaplan: wnr zijn er problemen? → “Values make for bias, not when they dictate problems, but 
when they prejudge solutions.” 

o waarden vormen geen probleem wnr ze ons op mogelijke problemen wijzen, afhankelijk vd 
waarde die je belangrijk vindt ga je bepaalde zaken problematisch vinden (bv. over 
selectietest in opleiding & hier voor/tegen zijn) = op zichzelf geen probleem 

o Wel wnr je obv vooraf bepaalde visies je blik vernauwt & niet meer openstaat vr discussie & 
wetenschappelijke bevindingen  

• Conclusie: waarden zijn er & die zitten op alle niveaus → niet negeren maar wel expliciteren & 
meenemen als element in valideringsproces 

o Expliciet aan de orde stellen ih onderzoek! 

 

 



BRONNEN VAN WAARDENIMPLICATIES BIJ METINGEN EN CONSTRUCTEN 

• De waarde v. constructnamen → waarden in hoe je het construct benoemt 
o Bv. flexibiliteit vs rigiditeit 

▪ Positieve connotatie v. flexibiliteit maar rigiditeit niet 
o Bv. Verwarring vs consistentie = beschrijving v. iets gelijkaardigs 

▪ Verwarring is niet hetzelfde mentale proces gebruiken/negatief & consistentie is 
wel altijd zelfde proces/positief 

▪ Is dus een omgekeerde betekenis dan het eerste voorbeeld 
o Geïnhibeerd vs impulsief → is gezond in het midden vd schaal  
o Zelfcontrole vs expressiviteit = 2 positieve polen, is weer anders  
o Stress vs uitdaging = stress is negatief (kan situatie niet aan)  

▪ Neutrale namen bestaan dus niet! 
▪ Je moet dus een naam geven die overeenkomt met de implicaties vh product! 

• Streven nr trekimplicaties & evaluatieve implicaties vd naam, of uitklaren v. conflicterende 
waardenimplicaties 

• Constructen verwijzen zowel nr mogelijke als actuele relaties  
o Sterke constructvalidering = als je al heel veel weet 
o zwakke constructvalidering = je weet nog niet veel over het construct, maar je geeft wel 

een naam ih begin → dus je maakt al implicaties met de naam voor je er eigenlijk veel over 
weet!  

▪ = je veronderstelt dat je nog andere bep dingen zult vinden (positieve of negatieve 
effecten) = ook implicatie vr toekomstige onderzoeken 

• Theorieën impliceren bepaalde waarden 
o Ook bredere theorieën bepalen hoe observaties worden geïnterpreteerd 
o Bv. Intellectuele vaardigheden:  

▪ Oorsprong & ontwikkeling = 2 tegengestelde benaderingen → mens is 
ongeschreven blad vs overerfbare vaardigheden  

▪ Implicatie vr beperkingen & mogelijkheden v. leren 
▪ 2 benaderingen impliceren versch waarden 
▪ Favoriete onderzoeksbenadering: omgeving = bv. kijken nr gem verschillen tss 

adoptie & niet adoptie 
▪ Impliciete waardenovertuigingen over aard v. mens-zijn & maakbaarheid vd mens 

o DUS: Niet ervoor zorgen dat benadering waardevrij is, maar wel expliciteren & hard maken! 

• De waarde v. ideologieën: 
o Ook ideologieën geven perspectief & richting 
o Ideologie = complexe configuratie v. gedeelde waarden, affecten & overtuigigen die een 

interpretatiekader vd wereld bieden, hoe we kijken nr de mens en nr de wereld 
▪ Score-interpretatie, namen & theorie zijn ingebed in ideologie  
▪ Je moet je hier bewust v. zijn = apriori & veronderstellingen 

o Bv. institutioneel-universalistisch paradigma → participatorisch-selectivistisch paradigma 
+ ijkingstoetsen 

▪ Institutioneel-universalistisch: kennis is een universeel gegeven & je kan dit aan 
sommige mensen systematisch aanleren en onderwijs organiseren 

▪ Participatorisch-selectivistisch: gaat over de ontwikkeling v. individuele mensen & 
elke persoon op zich is uniek. Je moet onderwijs organiseren zodat iedereen zijn 
eigen unieke ontwikkeling kan doormaken 

• Deel vd discussie over ijkingstoetsen gaat terug op deze ideologieën  

• Gevaarlijk als obv ideologieën wetenschappelijke evidentie wordt 

geïnterpreteerd  

METHODOLOGIEEN VR IDENTIFICEREN V. WAARDEN EN WAARDENVERTEKENINGEN 

• Hoe subtiele impact v. namen, theorieën & ideologieën op het spoor komen? 
o Kantiaans: proberen versch mogelijke verklaringen formuleren & onderzoeken 



o Hegeliaans: tegengestelde verklaringen met elkaar confronteren 
o Singeriaans: expliciet zoeken nr waarden & ethische implicaties  

• Waarden proberen te pakken te krijgen = niet op zoek nr consensus, maar nr conflict 

• Ook waardenimplicaties moeten empirisch ondersteund & rationeel onderbouwd worden 
o bv. genetische component in intelligentie = evidentie hiervoor, maar we weten niet om 

welke genen het gaat  

EVIDENTIE ALS BASIS VR TESTGEBRUIK: CONSTRUCT VALIDITEIT + RELEVANTIE + UTILITEIT 

CONSTRUCT VALIDITEIT  

= basis → enkel testen waarvan we weten wat ze meten → score interpretatie wetenschappelijk kunnen 
beargumenteren 

• constructvaliditeit: oordeel over relevantie, utiliteit & passendheid alleen in licht v. scorebetekenis  
o zelfs bij diplomering of voorspellen v. jobsucces: achterliggende theorie v. curriculum of v. 

job  
o correlatie zonder score-interpretatie op zich is onvoldoende: bv. predictie v. schoolsucces 

obv prestatiemotivatie of volgzaamheid 
▪ Correlatie vinden tss test & toekomstig/gelijktijdig criterium is onvoldoende 

evidentie om instrument te gebruiken 
o Bv selectieproef vr psychologie met wiskundige vragen & ruimtelijke taken → zou dit 

werken? Dit zou idd werken (positieve correlatie met slaagkansen na 1e bach) want versch 
intelligentie subtesten zijn positief gecorreleerd dus is ook deels algemene intelligentie, 
maar is geen goed idee: negatieve consequenties → proportie v. jongens & meisjes zal 
anders zijn 

▪ Correlatie tss test & criterium is onvoldoende! → we moeten weten waarom het 
voorspellend is 

RELEVANTIE EN REPRESENTATIVITEIT 

• Relevant en representatief ten overstaan van: 
o Curriculum/onderwezen stof 

▪ Prestatie: kennis als resultaat v. instructie 

• Wat je hebt geleerd dr de lessenreeks, dus inhoud vd lessen is bepalend 
door wat er in de lessen komt 

• = verwijzing nr opleiding 
▪ Competentie: kennis & vaardigheid in inhoudelijk gebied ongeacht hoe ze tot stand 

gekomen is 

• Geen vraag nr hoe kennis tot stand komt 

• = verwijzing nr domein 
▪ Bv. voorbeeld v. selectieproef vr psychologie: ruimtelijk inzicht is niet relevant in 

psychologie, dus irrelevantie in de ijkingstest 
o Job  

TEST-CRITERIUM RELATIES 

Ook kijken nr kwaliteit v. criterium: 

• Ook betrouwbaarheid vd criteriummeting → kijken nr problemen met betrouwbaarheid: bv. niet 
betrouwbaar gemeten 

• Ook constructvaliditeit v. criteriummeting → validiteitsproblemen: 
o Constructirrelevantie = Criteriumcontaminatie 

▪ bv. je wil een test die voorspelt hoe goed een lln het doet op school & je meet 
criterium als oordeel vd leerkracht (bv. of het klikt of niet tussen de 2) 

o constructonderrepresentatie = Criteriumdeficiëntie 
▪ er zit te weinig in criterium  



▪ Bv. loon vd CEO’s, te hoog of niet? → meten dr hoe goed ze het doen op de beurs, 
want is maar 1 aspect (heb je als bedrijf ook niet volledig in de hand), moet product 
ook heel goed kennen, moet ook kunnen leiding geven, HR beheersen, etc.  

• Test-criteriumrelaties meestal georiënteerd op convergerende verbanden, zelden op discriminante 
evidentie 

o Andere constructen, methodevariantie 

• Selectie- vs classificatiebeslissingen: ja/nee vs toewijzing aan behandeling 
o Selectie beslissing: je wil de beste kandidaat vr een job & de positie 
o Classificatie: bv. dienstplicht, iedereen wordt toegewezen aan een bepaald onderdeel vh 

leger, hoe kan je deze efficiënt verdelen 

• Concurrente vs toekomstige criteria: hoe goed voorspellen schools functioneren nu vs over 12 jaar 
= toekomstig 

BESLISSINGSUTILITEIT 

• Niet alleen sterkte v. test-criterium relatie 

• Maar ook: 
o Base rate: proportie individuen die potentieel zouden slagen in programma of in job 

▪ Algemeen vlaams examen op einde vh middelbaar? → moeilijk vr lln uit versch 
scholen om zicht te hebben over waar ze staan want hangt af v. school waar ze 
vandaan komen 

▪ kan je oplossen dr vlaams examen in te voeren zodat capaciteit niet wordt 
onderschat of overschat → maar kost veel! 

o Selection ratio: proportie individuen die boven de predictor cutoff scoren 
▪ Obv testscores een cutoff → wie eronder zit = niet selecteren vr bv. de job 

o Kosten die de testing met zich mee brengt 

• Rekening houden met fairheid 

• Grafieken: Jobperformance: persoon functioneert niet/wel 
goed  

o In 1e voorbeeld = bijna geen verband tss test en 
jobprestatie 

o 2 type fouten: ten onrechte aanwerven of ten 
onrechte niet aanwerven → bij selectie zullen we 
steeds fouten maken  

o 4e scenario: plusjes zijn veel sterker, 
verhoudingsgewijs maak je weinig fouten  

• Base rate: wat is kans dat je job goed/niet goed gaat doen = 50/50 & selection rate ook 

TAYLOR RUSSEL TABEL 

• Hoeveel procent v. kandidaten ga je selecteren vr de job = selectie 

• Criteriumvaliditeit: 0.50 = realistisch  



• Wnr je iedereen aanneemt (95%) dan maakt het niet uit hoe goed je test is (test-criterium corr) 

• Naarmate test meer correleert met criterium & heel sterk selecteren = enorme winst → 5% hoogst 
scorende = eig zeker dat iedereen die je aanneemt het goed zal doen 

• Om utiliteit te beoordelen = test-crit corr + kijken nr base rate & selectieratio 
o Bv. harvard = zeer hoge selectie ratio 

VALIDITEITSGENERALISATIE 

• Specifieke validiteit vs gegeneraliseerde validiteit 
o Grote variatie in criterium-predictorcorrelatie owv meetfouten & artefacten 

▪ Bv. Kunnen we intelligentie gebruiken om jobprestaties te voorspellen? 

• Bij elk vd studies daarover zijn problemen: 
o Administratieve fouten: niet goed neergeschreven 
o Té kleine steekproeven 
o Correlaties met niet-continue variabelen (je verliest een gedeelte vh verband) 
o Beperking v. bereik (in homogene groepen) 
o Onbetrouwbaarheid vh criterium (bv. jobprestatie enkel bevragen bij baas vd werknemer) 

• Maar er is wel een verband tss intelligentie & jobprestaties vr veel versch jobs = validiteit 
generalisatie 

• Schmidt & Hunter: niet situatie, maar vooral meetfouten & artefacten 
o Correlatie v. 0,50 tss general mental abilities & work sample tests 

• Belang v. meta-analysestudies vr cumulatie v. kennis 
o Probleem confirmatiebias: als je 

 
• Schmidt & Hunter: niet situatie, maar vooral meetfouten & artefacten  

o R = 0,50 tss general mental abilities & work sample tests 

• Belang v. meta-analysestudies vr cumulatie v. kennis 
o Maar probleem = confirmation bias: als je geen verband vindt, dan is de kans groot dat de 

studie niet gepubliceerd wordt 
▪ Gepubliceerde artikels = verwachting dat je meer verwachte verbanden gaat vinden 
▪ Een goede studie/meta-analyse kijkt dus ook nr de niet gepubliceerde 

CONSEQUENTIES ALS BASIS VR TESTGEBRUIK: SOCIALE CONSEQUENTIES 

ANTICIPEREN V. NEVENEFFECTEN & BIJPRODUCTEN 

• Mogelijke nadelige effecten als gevolg v. constructrelevantie of constructirrelevante testvariantie 
o Bv. meerkeuze prestatietoetsen (heeft een effect op de manier waarop je het vak leert): 

kunnen leiden tot meer nadruk op geheugen & analytische vaardigheden dan op divergent 
denken & synthetische vaardigheden 

• Niet enkel kijken nr de bedoelde doelstelling, maar geheel v. effecten moeten in rekening worden 
gebracht 



o Bv. voorbeeld v. ijkingstest vr de psychologie: als dr de test meer mannen in de richting 
psychologie zitten dan is dat constructirrelevante testvariantie 

VOORGESTELD GEBRUIK AFZETTEN TEGEN ALTERNATIEVEN 

• Tegenvoorstellen: gebruik v. andere assessmentprocedures 

• Sociale consequenties v. gebruik vs niet-gebruik 

IMPLICATIES BEKIJKEN VANUIT VERSCHILLENDE WAARDENPERSPECTIEVEN 

• Afhankelijk vd waarde die je hebt zullen bepaalde vormen v. testen goed of niet goed zin 

• Distributieve rechtvaardigheid = welk principe willen we gebruiken 
o Je moet dit expliciteren & argumenten geven 

BETROUWBAARHEID/PRECISIE 

Nu meer meetprecisie ipv betrouwbaarheid 

ONDERSCHEID TUSSEN SYSTEMATISCHE EN TOEVALSFOUTEN 

• Systematische meetfouten = steeds in instrument 
o Construct irrelevante surplus  
o = validiteitsprobleem → betrouwbaarheid gaat niet over systematische fouten maar 

toevalsfouten 

• Toevalsfouten 
o niet eigen aan de meting of de gestandaardiseerde context v. meting 
o = betrouwbaarheidsprobleem 

OORZAKEN V. ONBETROUWBAARHEID 

• Kunnen te maken hebben met testconstructie: in een test gaan we SP opnemen in termen v. 
inhoud, gedragingen, processen, etc. 

• Testafname: 
o Factoren eigen aan de testcontext: maakt groot verschil op maandagochtend of 

vrijdagnamiddag (bv. vrijdag is vermoeider)  
o Factoren eigen aan de geteste persoon 
o Factoren eigen aan de testleider 

• Testscoring & testinterpretatie: bv. bij WISC woordenschat beoordelen = soms vr discussie vatbaar 

BETROUWBAARHEID BINNEN DE KLASSIEKE TESTTHEORIE 

• Basisprincipes vd klassieke testtheorie = eenvoudige theorie die vertrekt v. 4 axioma’s  

• Test-hertestbetrouwbaarheid 

• Parallelle vormen / alternatieve vormen v. betrouwbaarheid 

• Interne consistentie 

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

• Betrouwbaarheid ifv aard vd test 

• Betrouwbaarheidskwesties 

• Grootte vd betrouwbaarheidscoëfficiënten: COTAN 

BASISPRINCIPES VD KLASSIEKE TESTTHEORIE 

• 𝑋𝑗 = 𝑇𝑗 + 𝐸𝑗  

• 𝐸(𝐸𝑗) = 0 

• 𝜌𝐸𝐸 = 0 
• 𝜌𝑇𝐸 = 0 
• 𝜎²𝑋 = 𝜎²𝑇 + 𝜎²𝐸 

• 𝜌𝑋𝑋 =
𝜎²𝑇

𝜎²𝑋
= 1 −

𝜎²𝐸

𝜎²𝑋
 



• 𝜎𝑇 = 𝜎𝑋√𝜌 

• 𝜎𝐸 = 𝜎𝑋√1− 𝜌 (standaardmeetfout) 

o Standaardmeetfout = om BI te berekenen rond score 

TEST-HERTESTBETROUWBAARHEID 

• Zijn 2 afnames 

• Afhankelijk vd lengte vh testinterval 
o Als de test te kort is = veel kans dat pp op geheugen werken 
o Als de test te groot is = ook niet goed 

• Enkel vr stabiele kenmerken waarvan je verwacht dat ze niet snel zullen veranderen 

• Foutenbron = testafname op zich 
o opnieuw afnemen = andere situatie, andere context, andere testleider 

• Maat: Pearsoncorrelatie = stabiliteitscoëfficiënt 

PARALLELLE VORMEN/ALTERNATIEVE VORMEN V. BETROUWBAARHEID 

• 1 of 2 afnames 

• Indien er nood is aan verschillende versies: 
o Parallelle vormen: zelfde geobserveerde gemiddelden, standaarddeviaties, correlatie met 

ware score 
o Alternatieve vormen: enkel equivalent in termen v. inhoud & itemmoeilijkheid (= minder 

restricties) 

• Foutenbron: testconstructie & testafname  

• Maat: Pearsoncorrelatie 

INTERNE CONSISTENTIE 

• 1 afname 

• Samenhang tss items binnen een schaal: evalueren vd homogeniteit vd schaal 
o = kijken nr test op zich 

• Foutenbron: testconstructie 

• Maten:  
o Split-halfbetrouwbaarheid: Spearman-Brown formule → test in 2 delen en zien hoe sterk de 

helften correleren 

▪ 𝑟𝑆𝐵 =
2𝑟hh

1+𝑟hh
  of rSB =

nrhh

1+(n−1)rhh
 

o Belang v. testlengte  
o Kuder-Richardson 20 vr dichotome items: 

▪ 𝑟𝐾𝑅20 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑𝑝𝑞

𝜎²
) 

 
o Cronbach’s alfa vr likertschalen: 

▪ 𝑟𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑𝜎²𝑖

𝜎²
) 

INTERSCORERSBETROUWBAARHEID 

• Relevant bij open vragen 

• 1 afname 

• Overeenkomst tss beoordelaars v. zelfde antwoord  

• Foutenbron: scoring & interpretatie 

• Maten: 

o Cohen’s kappa = 
𝑃𝑔𝑒𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑒𝑟𝑑−𝑃𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐h𝑡

1−𝑃𝑣𝑒𝑟𝑤𝑎𝑐h𝑡
 

▪ = wat is de proportie overeenkomst tss beoordelaars & de proportie die je 
verwacht op toeval & deze v. elkaar aftrekken 



▪ Stel ze komen helemaal niet overeen dan gaan ze soms toch overeenkomen, dus 
daarom moet je het afzetten tov overeenkomst op toeval 

o Pearsoncorrelatie: bv. bij schaalvragen  
o Intraklasse correlatie (niet in detail) 

• Grootte vd betrouwbaarheid & hoe we die berekenen is afhankelijk v.e. aantal factoren: 

• (1) Aard vd test 
o Homogeniteit vs heterogeniteit vd test 

▪ Homogeen domein = verwachting v.e. hoge betrouwbaarheid 
o Trekken vs toestanden 
o Snelheids- vs krachttests (power test) 

▪ Snelheidstest: bv. 12 min. vr zoveel mogelijk intelligentie items → kan je geen 
interne consistentie berekenen want items die ze niet hebben opgelost kan zijn 
omdat ze niet genoeg tijd hadden, je kan wel test-hertest doen (komt overeen: 
aantal items) 

▪ Krachttests = zo goed mogelijk doen & meer tijd krijgen 
o Criteriumbepaalde tests: 

▪ bv. vr adverse life events → zou je hoge interne consistentie zou hebben? 
▪ Er kan iets verkeerd lopen in zoveel domeinen & heeft dan vaak niets met elkaar te 

maken maar kan wel samen voorkomen = dan zeer predictief vr welbevinden 
▪ je maakt een schaal vr dingen die je criterium heel goed voorspellen = niet 

verwachten dat ze een hoge interne consistentie hebben 
 

• (2) Betrouwbaarheidskwesties 
o Variabiliteit vd betrouwbaarheid: beperking v. bereik 

▪ Betrouwbaarheid moet zo hoog mogelijk zijn afhankelijk van 
het domein, de soort test, etc.  

▪ Effect v. beperking v. bereik: dit hebben bij een heel grote 
groep, dan zal je een hoge correlatie krijgen 

▪ Maar: correlatie vd grijze zone is een vele lagere correlatie & 
het verband is daarin veel minder duidelijk (= beperking v. 
bereik) 

o Betrouwbaarheid v. scores vr een bepaalde populatie 
▪ Betrouwbaarheid hangt af v. groep  
▪ Test afnemen in zeer homogene groep resulteert in een lagere betrouwbaarheid → 

bv. je neemt een IQ tetst af enkel bij psychologiestudenten, deze groep scoort al 
zeer hoog op de WISC 

o Regressie nr het gemiddelde: bv. gemiddelde lengte vd ouders & vh kind → hoe groter de 
ouders zijn, des te groter de kans dat het kind ook groot zal zijn, MAAR het verband is niet 
perfect 

▪ Hoe minder betrouwbaar de test, hoe sterker het fenomeen v. regressie nr het 
gemiddelde 

o Schatten vd ware score: 𝑋′ = �̅� + (𝑟𝑥𝑥)(𝑋 − �̅�) 



▪ Verwachte score bij hertest = gemiddelde score vd test + betrouwbaarheid 
vermenigvuldigen met het verschil tss de geobserveerde scores & het gemiddelde 
(formule) 

▪ De verwachte scores gaan dus meer rond het gemiddelde liggen 
o Hoe betrouwbaarder de test = hoe waarschijnlijker dat je extreme scores opnieuw zal 

observeren (& omgekeerd geldt dit ook!) 

• (3) Grootte vd betrouwbaarheidscoëfficiënten: COTAN 
o Hoe groot de betrouwbaarheid moet zijn, zijn een aantal afspraken rond → is afhankelijk v. 

waarvoor je de test zal gebruiken (moet je er belangrijke beslissingen mee maken op 
individueel niveau?) 

o Bij belangrijke beslissingen op individueel niveau: 
▪ r < 0,80: onvoldoende 
▪ 0,80 <= r < 0,80: voldoende 
▪ r => 0,90: goed 

o Bij minder belangrijke beslissingen op individueel niveau: 
▪ r < 0,70: onvoldoende 
▪ 0,70 <= r < 0,80: voldoende 
▪ r => 0,80: goed 

o Bij ‘experimenteel’ gebruik op groepsniveau: 
▪ r < 0,60: onvoldoende 
▪ 0,60 <= r < 0,70: voldoende 
▪ r => 0,70: goed 

GENERALISEERBAARHEIDSTHEORIE 

• KTT = meest gebruikt 

• Verschillende vormen v. betrouwbaarheid zijn relevant vr verschillende aspecten vd test 
o Versch vormen v. betrouwbaarheid hebben ze dus proberen samenbrengen in 1 model = 

variantie-analyse model 

• Identificeren v. alle facetten die mogelijkerwijze aanleiding geven tot fouten in de meting & samen 
onderzoeken in een generaliseerbaarheidsstudie 

• Voorbeeld: betrouwbaarheid v. wetenschappenprestaties 
o Facet 1: 10 items op toeval geselecteerd 
o Facet 2: 2 tijdstippen op toeval geselecteerd 

▪ 1e factor: person (participanten) = 32% vd variantie te wijten aan 
persoonskenmerken → je wil dat dit zo groot mogelijk is! 

▪ 2e factor: items 
▪ 3e factor: 2 tijdstippen = 2 klein effect v. moment v. afname → weinig leereffect 

BETROUWBAARHEID BINNEN MODERNE TESTTHEORIE 

• We hebben een mathematisch model om antwoorden op items te voorspellen obv 
moeilijkheidsgraad & vaardigheid vd persoon  

o Moeilijkheid = vaardigheid die je nodig hebt om item met 50% kans juist te hebben  



• Basisprincipe v. moderne testtheorie 
o 1PL = Rasch model: elk item discrimineert even goed 

▪ Helling v. itemkarakteristieke functie is hetzelfde 
▪ Items verschillen alleen in moeilijkheidsgraad 

 

 

o 2PL 

o 3PL 

• Iteminformatiefunctie, testinformatiefunctie, standaardmeetfout 
o 1PL + standaardmeetfout v. meting 1PL (rechts) 

 
 
 
 
 
 
 
 
o 2PL + standaardmeetfout rechts 

▪ 2 parameter logistisch model: items verschillen wel in discriminatie = helling 
▪ Grafiek: blauwe item differentieert beter 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

o 3PL (3 parameter logistisch model) 
▪ Gecorrigeerd vr random keuzes of gokken 
▪ Je gaat ervan uit dat iedereen, ongeacht zijn 

vaardigheid, altijd 25% kans heeft om het item 
correct te beantwoorden 

 
 
 

 

MEETPRECISIE V. INDIVIDUELE SCORES 

• Vr elk item bereken je een iteminformatiefunctie & ook een testinformatiefunctie & op basis 
daarvan bereken je de betrouwbaarheid 

• Betrouwbaarheidsinterval obv standaardmeetfout (95% interval):  

o 𝑋𝑗 ∓ 1.96𝜎𝐸 of 𝜃�̂� ∓ 1.96𝜎𝜃�̂�  

▪ = kans dat je item correct oplost * kans dat je item fout oplost 

• Betrouwbaarheidsinterval v. verschilscores:  

o 𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓 = √𝜎²𝐸1 + 𝜎²𝐸2 of 𝜎𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑓 = √𝜎²𝜃�̂� + 𝜎²𝜃�̂�  

▪ Noot: scores moeten op dezelfde schaal worden gemeten 

• Vb: IQ-scores 
o Gemiddelde: 120, standaarddeviatie: 15, betrouwbaarheid: 0,95 

o 𝜎𝐸 =  𝜎𝑋√1− 𝜌 = 15√1 − .95 = 3.35 

o Betrouwbaarheidsinterval bij IQ v. 120 is: 120 ∓ 1.96(3.35) = 120 ∓ 6.57 

KEUZE TSS KLASSIEKE & MODERNE TESTTHEORIE 

• Kritiek op KTT = 
o Gebruiken v. somscore ipv gewogen somscore: houdt geen rekening met verschil in 

discriminatie 
o Schatting v. betrouwbaarheid is gevoelig aan de homogeniteit vd SP 
o Regressie nr het gemiddelde = typisch meeste info ih midden 
o Noodzaak v. normering 
o Measurement by fiat: intervalniveau wordt verondersteld, maar wordt niet aangetoond 
o Prestaties alleen interpreteren binnen de test 
o Standaardmeetfout is gelijk op ieder niveau vd vaardigheid 

• Voordeel KTT = het is eenvoudig & gekend 

• Kritiek moderne testtheorie = 
o Mathematisch complex 
o Zelden hogere test-criteriumcorrelatie vr MTT dan vr een KTT-test 

• Voordelen MTT: 
o Valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst 
o Specifieke standaardmeetfout = betrouwbaarheidsschatting per vaardigheidsniveau 



o Equivaleren 
o Bestuderen itemvertekening 

▪ Items die niet goed discrimineren = niet veel info over vaardigheid vd persoon 

BETROUWBAARHEID & VALIDITEIT 

• Betrouwbaarheid als psychometrisch & psychodiagnostisch kernbegrip: 
o Haalbaarheid vh meetresultaat 
o Systematisch/constante vs toevalsmeetfouten 
o Standaardmeetfout = standaarddeviatie vd meetfouten 

• Betrouwbaarheid als alledaags begrip: 
o Een gewaardeerd kenmerken v.e. persoon 
o Een kenmerk waarop mensen te onderscheiden zijn 
o Verantwoord vaststellen v. kenmerken 

▪ → verwarring validiteit & betrouwbaarheid! 

• Betrouwbaarheid als bovengrens vd validiteit: 𝑟𝑋𝑌 = 𝑟𝑇𝑆√(𝑟𝑋𝑋 × 𝑟𝑌𝑌) 

• Correctie vr attenuatie: 𝑟𝑇𝑆 =
𝑟𝑋𝑌

√(𝑟𝑋𝑋×𝑟𝑌𝑌)
 

Les 6 – Assessment 

FAIRHEID 

INLEIDING 

• Vertaling fairness = rechtvaardigheid, redelijkheid, billijkheid, schappelijkheid 

• Fair = eerlijk, oprecht 

• Heeft veel betekenissen, waaronder het creëren v. gelijkheid v. kansen in onze maatschappij 

• Fundamentele kwestie 
o Is het rechtvaardig om bepaalde persoon/groep te gaan evalueren? → testen kunnen 

mensen hun leven bepalen 
o Is een basispunt dat je ook moet meenemen naast validiteit & betrouwbaarheid 

• Gevoeligheid vr individuele kenmerken & testcontexten opdat de testscores op een valide wijze 
kunnen worden geïnterpreteerd vr bedoeldgebruik 

• VALIDITEITSKWESTIE die aandacht moet krijgen in alle fasen van testontwikkeling tot interpretatie 
van scores in specifieke contexten 

o Vraag over welke mate bij mensen met versch achtergronden/kenmerken (zoals cultuur, 
leeftijd, geslacht) de interpretatie v. testen steeds op dezelfde manier kan worden gemaakt  

• Toepassing is afhankelijk van context en specifieke kenmerken van de getesten 
o Kijken nr voor wie is de test & in welke context & hiervoor eventueel compenserende 

maatregelen nemen 

• Opletten voor ongewenste bevoordeling 
o Kritiek: aantal personen kunnen bevooroordeeld worden dr de compenserende 

maatregelen → wat zijn terechte & onterechte aanpassingen? 



ALGEMENE VISIES OP FAIRHEID 

(1) FAIRHEID V. BEHANDELING GEDURENDE HET PROCES V. TESTEN 

• Mogelijkheden maximaliseren voor personen die test afleggen om aan te tonen welke positie ze 
innemen op het construct dat de test bedoelt te meten 

o Je wil bereiken dat iedereen dezelfde kansen krijgt om de test op een correcte manier af te 
leggen 

• Traditioneel: standaardiseren van testafname en scoring (vb. zelfde tijdslimieten, zelfde 
vertrouwdheid met technologie, zelfde technische kwaliteit van apparaten)  

o Nadruk op standaardisatie: testafname moet op dezelfde manier gebeuren bij iedereen  
o Soms leidt standaardisering op zich tot problemen bij sommige groepen v. mensen: 

▪ Bv. als een kind slecht Nederlands kent kan je dit niet standaardiseren vr iedereen 
dus dan je bv. wel met een tolk werken of een instrument die de moedertaal vh 
kind gebruikt 

• Dus: soms is flexibiliteit nodig: vb. vertaling, groter lettertype, schermlezer 

(2) FAIRHEID ALS AFWEZIGHEID V. MEETVERTEKENING 

• Differentieel itemfunctioneren: checken dat items op dezelfde manier 
functioneren 

o uniforme vertekening = Als een item vr de ene groep op een 
andere manier functioneert dan vr een andere groep 

o niet-uniforme vertekening = niet op dezelfde manier functioneren 
vr wie hoog of laag scoort 

• Differentieel testfunctioneren: niet meer anders functioneren vr 
individuele items, maar vr volledige test 

o Bv. systematisch vertraging bij Arabische mensen omdat ze v. rechts nr links lezen 

• Predictievertekening = test in de ene groep voorspelt niet op dezelfde manier het criterium als in 
een andere groep 

o bv. Zwarten in VS scoren lager dan blanken op intelligentietesten & de claim is dat cognitief 
functioneren vr zwarten niet goed in kaart wordt gebracht 

• Vergelijkbaarheid van construct: zijn psychologische constructen vergelijkbaar over culturen heen?  
o Bv. is depressie een universele categorie of is het een cultureel gegeven? 
o Dit moeten we nagaan afhankelijk vd doelgroep die we hebben 

(3) FAIRHEID ALS TOEGANG TOT HET CONSTRUCT ZOALS GEMETEN 

• Individuele kenmerken van de persoon mogen niet benadelen of bevoordelen bij het laten zien van 
haar/zijn positie op het construct zoals gemeten 

o Mensen die de test afleggen moet in staat zijn om informatie te kunnen geven 

• Wat is de bedoelde versus niet-bedoelde variantie? 
o Bv. je wil rekenvaardigheid meten, het woord ‘dozijn’ dan niet kennen bij een verbaal item 

is niet-bedoelde variantie 



o Je moet dus kijken nr welk construct je wil meten met de test & dan kijken, gegeven de 
participanten, welke factoren aanleiding zouden kunnen geven tot niet-bedoelde variantie 

• Voorbeelden: 
o gezichtsbeperking en grootte van de letters in persoonlijkheidsvragenlijst 
o zegswijzen en beperkte taalkennis 
o dyslexie en taalbegrip 

• Wordt complex wanneer meer dan één kenmerk interfereert met testing (vb. oudere niet-
Nederlandstalige patiënten) 

• let op: vraag is in welke mate het effect behoort tot het bedoelde construct of niet? 

(4) FAIRHEID ALS VALIDITEIT V. INDIVIDUELE TESTSCORE INTERPRETATIES VR BEDOELD GEBRUIK 

• Niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen van getesten (geslacht, taal, cultuur, 
beperkingen, …) 

o = denken over individuele persoon → in welke mate is de testscore vr het individu valide? 

• Ook kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen interageren met contextuele 
kenmerken van de testsituatie (kan zeer complex zijn: bijvoorbeeld taaltest bij andere moedertaal) 

o Bv. kind is ziek bij het afleggen vd intelligentietest, dit moet je meenemen bij de 
interpretatie vd resultaten 

o Bv. de moedertaal is niet Nederlands, dus we leggen de test af in de moedertaal → is niet 
altijd de goede oplossing want hoe taal zich ontwikkelt bij kinderen hangt niet alleen af vd 
moedertaal, maar ook v. hoe lang ze in de taal zijn grootgebracht. Dus als we 
geïnteresseerd zijn in taal moeten we dit weten 

• Let op: Fairheid is NIET gelijke (gemiddelde) uitslagen → Bij verschillen in gemiddelde uitslagen: 
meer aandacht voor mogelijke bronnen van vertekening, maar het is geen bewijs van vertekening 
op zich 

BEDREIGING V. FAIRE EN VALIDE INTERPRETATIES V. TESTSCORES 

(1) TESTINHOUD 

• Constructirrelevante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud  
o moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen 
o verschillen in interesse voor testmateriaal 
o verschillen in herkenning in het testmateriaal 

▪ vertrouwdheid met het testmateriaal is een belangrijke oorzaak vr verschillen, 
vooral bij versch culturele groepen 

o beledigend karakter van items 
▪ je kan niet op voorhand voorspellen welke emotionele reacties zullen worden 

opgeroepen bij mensen uit versch groepen 

(2) TESTCONTEXT 

• Vaagheid van testinstructies: hoe expliciet je moet zijn in je instructies kan afhangen vd groep 

• Interacties met examinator: stereotypedreiging 
o Bv. wnr een zwart kind wordt getest dr een blanke testleider kan het kind minder goed 

presteren dan je zou verwachten 

• Taal van testing: meertalige kinderen hebben contextspecifieke taalkennis 
o Veel kinderen met een andere culturele achtergrond in het onderwijs die wel al lang nr 

school in het Nederlands, maar die thuis de moedertaal spreken. Vaak zijn ze het 
Nederlands maar goed machtig vr bepaalde domeinen, bv. meer vr schoolse 
achtergronden.  

▪ Zelfs als je de indruk hebt dat het kind voldoende Nederlands kent vr een test, maar 
kan zijn dat ze niet voldoende Nederlands kennen vr waar je de persoon over wilt 
bevragen 



(3) TESTRESPONS 

• Verschillen in vertrouwdheid / voorkeur voor bepaalde antwoorden (vb. nederigheids-vertekening) 
o Culturele verschillen in hoe je je publiek opstelt nr anderen = effect on hoe mensen 

antwoorden op testen 
▪ Er is bv. meer nederigheidsvertekening in Aziatische landen 

 

• Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen (vb. manuele coördinatie) 
o Bv. als je antwoorden moet neerschrijven gaan mensen die niet goed kunnen schrijven 

automatisch minder punten hebben 

• Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden is (vb. beknopt of uitgebreid) 

• Kan interageren met scoringssleutel (vb. hoge punten alleen bij extra informatie) 

(4) KANS OM TE LEREN 

• Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheden van de test te kunnen leren?  
o recente immigranten 
o scholen in achtergestelde buurten (té veel doorverwijzingen naar BSO) 

• Hangt af van context: fairheid heeft ook te maken met de maatschappij & is niet alleen de 
verantwoordelijkheid v. degene die de test opstelt 

o fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie gebeuren 
o fairheid niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot specialiseerde opleiding / hoger 

onderwijs 

• Is moeilijk te definiëren en te kwantificeren op het individuele niveau 

• Problematisch bij toekennen van diploma 

HOE OMGAAN MET FAIRHEID 

(1) UNIVERSEEL PROEFOPZET (UNIVERSAL DESIGN) 

• Komt uit de architectuur en heeft als bedoeling omgevingen zo te ontwikkelen van bij de start dat 
ze tegemoet komen aan de noden van zoveel mogelijk gebruikers (Ron Mace, 1996) 

• Test zo ontwikkelen dat hij fair is voor alle individuen in de doelgroep. 
o  Het plan moet zo ontwikkeld worden dat iedereen onmiddellijk goed kan functioneren op 

de test 

• Op voorhand duidelijk specificeren welk construct men precies wenst te meten en voor welke 
doelgroep de meting precies is bedoeld: duidelijk identificeren welke kenmerken van de geteste 
kunnen interfereren met de meting van het bedoelde construct: 

o Testinhoud 
o Testcontext 
o Testrespons 
o Kans op leren 

▪ Bv. in centraal examen enkel topics opnemen waarvan je weet dat in alle scholen 
zijn behandeld 

(2) BIJ TESTCONSTRUCTIE: BEOORDELING V. ITEMINHOUD 

• Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars 

• vermijden van cognitieve bronnen van constructirrelevante variantie 
o woorden uit specifieke contexten die er niet toe doen (vb. met betrekking tot hobby’s of 

religie) 
o taal en moeilijkheidsniveau van taal 

▪ = vermijden dat er variantie is ih begrijpen v.e. item: niet te moeilijke woorden, 
zegswijzen, etc. 

▪ Bv. item over leesbegrip waarvoor je katholiek moet zijn om het te snappen is geen 
goed item 



• vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie: 
o omstreden standpunten 
o evolutie 
o verklaring van groepsverschillen 
o pijn en dood 
o religie 
o seks 
o stereotypen 
o terminologie voor groepen (vb. people of colour vs coloured people) 

▪ is heel moeilijk, je kan werken met adviesgroepen 
o representeren van diversiteit in de test, ETC. 

▪ = geen termen gebruiken die negatieve gevoelens oproept 

• vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie 
o visuele weergave 
o auditieve weergave 

• Let op: het gaat om beoordelingen door experts, het is niet noodzakelijk dat de items ook effectief 
vertekend zijn. 

o Het gaat over testinhoud dus dit wordt beoordeeld dr experts & je moet dus aantonen dat 
het in de praktijk ook zo werkt 

(3) BIJ TESTVALIDERING 

• Interne structuuranalyses (zelfde factorstructuur van persoonlijkheid?) 
o Is de factorstructuur hetzelfde bij verschillende groepen? 

• Itemvertekeningsanalyses 
o Werken de items allemaal op dezelfde manier? 

• Onderzoeken van predictievertekening 
o Gaan we vr sommige mensen de voorspelling vh criterium onderschatten? 

(4) BIJ TESTGEBRUIK 

• Adapteren van tests 
o Testaccommodatie: vergelijkbaarheid van de scores blijft behouden (vb. vergroten van het 

lettertype voor slechtzienden) 
▪ = aanpassing aan test waarbij je zeker bent dat ze geen effect hebben op de scores, 

je meet niks anders want de inhoud vd test blijft hetzelfde 
o Testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde construct veranderen 

(vb. gebruik van rekenmachine bij dyscalculie)  
▪ Heeft wel een effect op de scores, je meet niet meer hetzelfde  

CONCLUSIES 

• Belangrijk om assessmentprocedures en -interpretaties te onderzoeken op fairheid 

• Uitgebreide methodologische gereedschapskist 

Les 6 – Assessment 

TESTONTWERP EN TESTONTWIKKELING 

• Is Volgens APA regels → hoe zouden psychologische testen gemaakt moeten worden? 

• Gaan terug op validiteit, betrouwbaarheid & fairheid 

5 GROTE FASEN 

• Testbestek 

• Itemontwikkeling & -beoordeling 

• Samenstellen & evalueren v. testvormen 



• Ontwikkelen v. procedures & materiaal vr afname & scoring 

• testrevisie 

(1) TESTBESTEK 

• Bezint alvorens ge begint! 

• Vandale: definitie v. bestek = nauwkeurige beschrijving v. opzet, uitvoering, te gebruiken 

materialen, regeling vd werkzaamheden & kosten 

OMSCHRIJVING V. DOEL EN GEPLAND GEBRUIK 

• Te meten construct en / of inhoudsdomein 

o Wat willen we meten? Bij wie? Waarom? En wie zijn de testgebruikers? Wie gaat ze 

afnemen, interpreteren? 

o Wat gaan we meten = over welk inhoudsdomein 

• Bedoelde testpopulatie (geslacht, SES, leeftijd, opleidingsniveau, etnoculturele achtergrond, …) 

o = bij wie wil je die test gebruiken → belangrijk want: generalisering 

o bij maken vd test zeker werken met steekproef vd doelgroep, soort test (bv bij kleine 

kinderen moeten instructies eenvoudig zijn) & principe v. fairheid (vr wie is de test 

bedoeld?) 

• Geplande gebruikers: psychologen, leerkrachten, verplegers, … 

o Wie gaat het gebruiken? = ook effect op hoe je test ontwikkeld → waarom? 

▪ Gebruiksvriendelijkheid & psychologische achtergrond die je moet hebben om test 

uit te voeren (kan je het construct dr die doelgroep laten afnemen) 

• Gepland gebruik: advies, begeleiding, selectie, vormende en beoordelende evaluatie (formative and 

summative assessment), … 

o Waarvoor willen we de test gebruiken: vr advies, begeleiding, selectie 

o moeten we op voorhand weten want bepaalt hoe betrouwbaar/precies de test is 

▪ bv. je neemt een belangrijke beslissing over iemands leven met de test dan moet de 

test zeer betrouwbaar zijn, als test enkel gebruikt wordt vr een begeleidend 

gesprek dan is dit minder v. belang 

o Vormende & beoordelende evaluatie: heel veel testen tijdens middelbaar zijn eig formatief 

bedoeld (waar sta je ergens & leerproces helpen zelf in handen te nemen), maar 

eindexamens hebben vooral een beoordelende functie (summatief) 

▪ → beoordelend = validiteit & betrouwbaarheid zijn zeer belangrijk, bij formatief is 

dit minder belangrijk 

o Wnr je individuele testresultaten optelt v. ih middelbaar (die niet echt valide & 

betrouwbaar zijn op zich) krijg je wel een betrouwbare score, hoe kan dit?  

▪ Zelfde principe als testverlenging: test langer = betrouwbaarder, dus alles optellen 

over hele jaar heen = zeer betrouwbare score  

• Mogelijke aanpassingen (testaccommodatie) 

o Bv. als het ook v. toepassing moet zijn bij mensen die dyslexie hebben, maak je de test dan 

ook auditief? 

• Voorspellend of beschrijvend gebruik: 

o meten van voorspellende constructen (vb. IQ, consciëntieusheid) 

▪ intelligentietest afnemen = voorspellend vs. examen assessment = beschrijvend 

▪ voorspellend is als je een advies geeft of toegang geeft tot de opleiding 

o meten van prestatie in domein als predictor van toekomstig succes 

▪ prestatie = een zeer goede predictor vr toekomstig succes, dus beschrijvende testen 

kun je dus ook eig voorspellend gebruiken 

• Hoe ga je de scores interpreteren? Hebben op zichzelf zelden betekenis → Norm-gebaseerde, 

criterium-gebaseerde of ipsatieve interpretaties 



o Norm-gebaseerd = afzetten tov referentiegroep 

▪ vloer en plafondeffecten: stel je een test voor vr mensen die nr het hoger onderwijs 

willen, maar er zitten te weinig moeilijke items in test = plafondeffecten  

• → betrouwbaarheid gaat verder omlaag, je kan niet goed differentiëren 

(aan bovenkant) 

▪ spreiding items afhankelijk van doel 

• Hoe we volledige dimensie gaan dekken hangt af v. gepland gebruik 

• criterium-gebaseerd 

o aantal categorieën: bv. niveau v. taalbeheersing = 6 versch categorieën (A1-C2)  

o meetprecisie rond drempelwaarden: Belangrijk dat je meetprecisie hebt rond de 

drempelwaarden, zodat je goed kunt bepalen op welk niveau iemand zit  

• Ipsatief = je zet iemand af tov zichzelf 

o veel gebruikt bij keuze v.e. studiedomein, wat is domein waarin je geïnteresseerd bent? = 

belangrijk om keuze te maken  

o gevaar voor sociale wenselijkheid: sociale beroepen zijn inherent sociaal wenselijker, kan je 

ondervangen dr mensen keuze opties te geven die telkens hetzelfde niveau v. sociale 

wenselijkheid hebben  

o verplichte keuzeformaat 

OMSCHRIJVING V. INHOUD 

• Beschrijving van grootte van inhoudsdomein of  reikwijdte van het construct 

o Wat moet er in test zitten? Over welke inhoud willen we een uitspraak doen, wat zijn 

grenzen vh domein, facetten vh domein? 

• Wat hoort er bij en wat niet? (vb. hoort gedrag bij zelfwaardegevoel?) 

• Afbakenen van inhoudsdomein op basis van theorie of analyse van inhoudsdomein (vb. 

jobvereisten) 

OMSCHRIJVING V. VORM 

• Aard van de items (kijken nr de vorm) 

o toegankelijkheid van itemvormen 

▪ Bv. als mensen moeten schrijven, mensen met dyspraxie hebben dan moeilijkheden 

met de test 

o complexe itemvormen 

▪ prestatiebeoordeling (vb. gestandaardiseerde job- of werkproef): specificeren van 

kritische dimensies 

▪ simulaties (bv. conflictsituatie naspelen, vaak in het kader v. assessment) 

▪ portfolio’s 

o Wat zijn de criteria die je gebruikt om te beoordelen? 

• Aard vd antwoordvorm  

o Juist/fout (Dichotoom) 

o Meerkeuze: 1 of meerdere correct? Hoeveel opties? 

o Open antwoorden (korte of uitgebreide) 

• Aard vd scoring  

o Testlengte: bv. risicoanalyse mag geen lange test zijn 

▪ voor wat wil je het gebruiken & welke lengte is mogelijk in die context? 

o Percentage items vr elk facet:  

▪ bv. SAT in VS: ruimtelijk inzicht zit hier niet in 

o Trade off tss precisie v. meting (betrouwbaarheid) & testlengte 

▪ Bv. kun je met 4 items al een redelijk betrouwbare schaal hebben? 

o Ook afhankelijk v. welke scores worden gerapporteerd: enkel totaalscore of ook subscores?  



▪ Subscores zijn minder betrouwbaar dan het algemene IQ → als die te weinig 

betrouwbaar zijn dan kan je daar eig niets mee aanvangen, je maakt dan 

interpretaties op toeval 

OMSCHRIJVING VD PSYCHOMETRISCHE BENADERING 

• Klassieke of moderne testtheorie: steekproefgrootte 

o Belangrijkste argument vr moderne testtheorie: je hebt een standaardmeetfout per 

scoreniveau + je gaat assumpties toetsen (je maakt model hoe ze zouden moeten 

antwoorden obv hun positie op het onderliggend construct) = toets v.e model 

▪ Voordeel: meer inzicht in de validiteit + goed bruikbaar wnr je gaat equivaleren 

(versch testen op 1 schaal brengen) 

▪ Betrouwbare info over itemkarakteristieken = grotere steekproef nodig dan bij KTT 

o Argument vr klassieke testtheorie: measurement by field = je maakt assumpties 

▪ Voordeel: is veel makkelijker, relatief eenvoudig  

▪ Als je geen onderliggende dimensies op 1 dimensie moet brengen kom je toch op 

vergelijkbare betrouwbaarheden  

• Beschrijving van psychometrische kenmerken (vb. vorm en grootte van betrouwbaarheid) 

OMSCHRIJVING V. SCORING 

• Scoring v. individuele items 

o A-priori responses = meerkeuze items 

▪ standaardisering, je weet op voorhand wat juist/fout is  

o Items met kort antwoord = ook relatief makkelijk te verbeteren  

o Items met uitgebreid antwoord = bv. essayvragen → Probleem: hoe ga je deze verbeteren 

▪ Holistische scoring = score geven op het geheel → bij complexe & sterk 

gecorreleerde vaardigheden 

▪ Analytische scoring: rubrieken, sterkte-zwakte analyse 

• Scorerubrieken = bep zaken moeten er in zetten en je gaat dit afvinken 

• Als je veel klachten verwacht = beter analytische scoring want is meer 

zekerheid 

▪ Beschrijving v. noodzakelijke kwalificaties vd beoordelaars: wie kan dat 

beoordelen? 

o Combineren v. items in totale testscore 

OMSCHRIJVING V. TESTAFNAME 

• Papier en potlood / met computer 

• Met of zonder tijdslimieten 

• Accommodatieprocedures 

• Instructies 

• Materiaal 

• Opvolgen van testing 

• Voorkomen van fraude (vooral bij high-stakes) 

• Testbeveiliging 

 

VERFIJNEN V. TESTOMSCHRIJVINGEN 

• Uitwisseling tussen testbestek en testontwikkeling: testomschrijvingen kunnen worden aangepast 

op basis van resultaten van testontwikkeling 



• Bij criteriumgebaseerde metingen: items gekozen op basis van relatie met criterium (jobprestatie, 

psychopathologie) ➔ nood aan cross-validering 

o Vr veel criterumtoepassingen moet je op zoek gaan nr crossvalideringen vr versch groepen 

ADAPTIEF TESTEN 

• Bij maximal performance testen 

• Computer adaptief testen: items aangeboden op basis van antwoorden op voorgaande items 

o Dus niet iedereen krijgt dezelfde vraag, hangt af v. hoe je op de vorige vragen hebt 

geantwoord 

o = via computer of internet 

• Voordelen: 

o zelfde precisie voor alle getesten: meer items nodig onderaan en bovenaan de dimensie 

▪ op alle niveaus kan je even nauwkeurig meten 

▪ maar is ook vele preciezer aan de bovenkant & de onderkant, want bij een klassiek 

instrument ben je nauwkeuriger ih midden 

o minder items moeten worden aangeboden: tot 50% reductie in testtijd 

▪ test wordt minder vervelend 

 

• Nadelen: 

o alle items moeten eerst worden getest in grote steekproef 

▪ er moet op voorhand veel onderzoek gebeuren nr de kwaliteit vd items 

o participant kan testverloop moeilijk inschatten 

▪ het is vr de participant niet duidelijk hoe de testing zal verlopen (weet bv. niet 

hoeveel items je gaat krijgen) 

• duidelijk voordeel vr grote groepen & vooral als je geïnteresseerd bent in differentiatie aan 

bovenkant & onderkant 

(2) ITEMONTWIKKELING EN ITEMBEOORDELING 

ONTWIKKELING V. ITEMS 

• Expertise in inhoudsdomein 

o Bv. CITO in Nederland die de testen maakt vr het lager onderwijs 

• Meer items construeren dan nodig 

• Relevantie en representativiteit op basis van gespecifieerde inhoud 

o We moeten ervoor zorgen dat het volledige domein gedekt is & dat alle facetten erin zijn 

opgenomen 

• Rekening houden met universeel opzet 

• Redigeren van items 

o Op voorhand nadenken over hoe je de items zal formuleren 

BEOORDELING V. ITEMS 

• Kwaliteit van inhoud 

• Duidelijkheid 

• Constructirrelevantie 

• Fairheid (vb. toegankelijkheid, beledigend karakter) 

• Beoordelen van scoringsrubrieken 

o Hoe ga je die beoordelen? Zijn ze relevant vr wat je te weten wil komen? 

• Geschiktheid van experts 

o Wie is een geschikte expert? 



PILOOTSTUDIE 

• Try-out op kleine groep (bv. 20 mensen) 

• Nagaan of items begrepen worden zoals bedoeld 

o Zien hoe mensen reageren op de test 

• Cognitieve labs: luidop-denken protocollen 

o = mensen luidop laten nadenken tijdens het invullen vd vragen, over hoe ze de vraag 

invullen → levert info over nr welke cues ze kijken, je kan problemen v. items ontdekken & 

je ziet of mensen de vragen oplossen zoals je het verwacht had 

o Problemen = aanpassingen maken 

VELDSTUDIE 

• Veldstudie: try-out op grote groep om psychometrische kenmerken van items te identificeren 

o = als pilootstudie goed ging 

• Belangrijk dat steekproef komt uit beoogde populatie 

o Bv. enkel werken met studentensteekproeven is niet correct als dit niet je beoogde 

populatie is 

▪ Dit is een homogene SP & dit hangt samen met de betrouwbaarheid 

• Belangrijk dat er een vergelijkbare context is: Alleenstaande of ingebedde afname 

o Bv. bij bestaande testingen een aantal items toevoegen 

o Als je test wilt gebruiken in selectiecontext en je doet de afname niet in deze context = 

problemen 

• Analyseren van differentieel itemfunctioneren 

• Meeste testen gebaseerd op cumulatief-kwantitatief model: KTT en MTT  

o twee centrale parameters: moeilijkheidsgraad en onderscheidingsvermogen 

ITEMSELECTIE OBV KLASSIEKE TESTTHEORIE 

• moeilijkheidsgraad: 

o p-waarde bij dichotome items 

▪ hoe hoger p-waarde, hoe makkelijker het item 

o gemiddelde itemscore 

▪ Likertschaal: hoe hoger de gemiddelde score, hoe makkelijker het item 

• Onderscheidingsvermogen 

o gecorrigeerde item-totaal correlatie (punt-biseriële correlatiecoëfficiënt bij dichotome 

items) 

▪ = correlatie tss item & de totaalscore met het item zelf niet meer in de totaalscore 

→ deze correlatie moet zo hoog mogelijk zijn 

o item-discriminatie index bij dichotome items:  d = (U – L)/N 

▪ U: aantal personen die slagen op item bij de top 27% op schaal 

▪ L: aantal personen die slagen op item bij laagste 27% op schaal 

▪ N: 27% van de totale steekproef 

▪ Vuistregel: d ≥ .30 → dan pas item opnemen 

ITEM U L U-
L 

N d 

1 30 0 30 30 1 

2 25 5 20 30 .67 

3 16 1 15 30 .50 

4 5 15 -
10 

30 -
.33 

5 10 10 0 30 0 



 

▪ Uppergroup: 30 mensen in hoogste groep = maximaal discriminerend item is item 1 

▪ Item 2 is ook redelijk goed, item 3 ook  

▪ Item 4 = zeer problematisch → minder mensen in hoogste groep lossen item 

correct op dan in laagste groep, maar is ook oproep tot validiteitsvraag 

▪ Item 5 = slecht item 

o Steekproefgrootte: 200 participanten (maar hierover is er discussie) 

ITEMSELECTIE OBV MODERNE TESTTHEORIE 

• moeilijkheidsgraad: b-parameter in 2PL (cfr. p-waarde of itemgemiddelde) 

• onderscheidingsvermogen: a-parameter in 2PL (cfr. gecorrigeerde item-totaal correlatie) 

• steekproefgrootte: 500 participanten voor 2PL (afhankelijk van precies IRT model, ook discussie) 

o om stabiele schattingen te krijgen v. parameters is vr 2PL 500 pp nodig in de veldstudie 

o Model is dus moeilijker & je hebt meer mensen nodig om stabiele schattingen te krijgen 

(3) SAMENSTELLEN & EVALUEREN V. TESTVORMEN 

• Domeinrepresentatie verzekeren 

• Indien meerdere vormen: zorgen voor gelijkmatige kwaliteit 

• Items vervangen die te gelijkend zijn op elkaar 

• Belang van cross-validering: psychometrische kenmerken bevestigen in onafhankelijke steekproef 

(validity shrinkage) 

(4) ONTWIKKELEN V. PROCEDURES & MATERIAAL VR AFNAME EN SCORING 

• Duidelijke instructies 

• Gebruiksvriendelijk testmateriaal 

• Standaardisering van testafname (voorzien van mogelijke testaccomodaties) 

• Specificeren van hardware- en softwarevereisten bij computerafname 

• Testbeveiliging 

(5) TESTREVISIE 

• Wanneer is revisie nodig? 

o nieuwe wetenschappelijke inzichten 

o gedateerd taalgebruik 

o gedateerd testmateriaal (vb. oud telefoontoestel) 

o gedateerde normen 

o veranderde populatie 

o veranderde curriculum- of jobinhoud 

NORMEN, CESUREN SCOREKOPPELNG 

TESTSCORE HEBBEN ZELDEN OP ZICHZELF BETEKENIS 

• MTT: kan toch al wijzen op betekenis → je plaatst hen op een vaardigheidsdimensie 

• Norm-gebaseerde interpretaties: vergelijken met duidelijk gedefinieerde populatie 

o = test afnemen v. referentiegroep & als blijkt dat 90% een score halen v. 10 of lager dan is 

een score v. 10 heel goed 

• Criterium-gebaseerde interpretatie: 

o wat gekend van breder domein 

▪ wat is de kennis vh domein? Wat weet iemand erover? 

o waarschijnlijkheid van aanwezigheid psychopathologie 



o waarschijnlijkheid om toekomstig gedrag te stellen 

▪ bv. wat is de kans op herval? 

• Criteriumgebaseerde & normgebaseerde interpretaties zijn niet strikt gescheiden v. elkaar 

• Van norm- naar criterium-gebaseerde interpretaties en vice versa 

o uitgebreid onderzoek over norm-gebaseerd onderzoek kan info geven over wat over een 

domein gekend is 

o uitgebreid onderzoek over criterium-gebaseerde interpretatie kan leiden tot info over 

verdeling in de populatie 

• Cesuren: op basis van criterium- of norm-gebaseerde interpretaties 

o Cesuren heeft te maken met advies vd test: ga je iemand toelaten tot de opleiding of niet? 

→ hiervoor kan je de 2 benaderingen gebruiken 

NORMEN 

• Zorgvuldige definitie en beschrijving normgroep 

• Representatieve steekproef met voldoende steekproefgrootte (vb. normen RPM gebaseerd op 

steekproef uit Des Moines?) 

• Tijdsgebondenheid van normen (vb. Flynneffect): hernormeren 

CESUREN 

• Één of meerdere cesuren (vb. falen/slagen, competentieniveau basis/bekwaam/gevorderd) 

o 1 cesuur: slagen of niet slagen vs verschillende 

• Op basis van rangorde 

• Op basis van test-criterium verbanden: vals positieven / vals negatieven afwegen op basis van 

concrete toepassing (fout grootste rond cesuur) 

o Testcriterium verband = je maakt altijd fouten, er zullen mensen zijn die je ten onrechte 

toelaat & mensen die je ten onrechte niet toelaat 

▪ hoe dichter je bij de cesuur komt, hoe meer fouten je gaat maken → is dus 

belangrijk om rond de cesuur zo betrouwbaar mogelijk te meten 

• Op basis van a-priori bepaling van standaard: beslissing van experts en verantwoordelijken (belang 

van betrouwbaarheid van oordelen) 

o Vragen aan experts wat iemand correct moet hebben om te slagen: 

▪ bv. theoretisch rijexamen & praktijk = bv. als je teveel v. deze fouten 

(voorrangsfouten) maakt dan kan je niet slagen 

SCOREKOPPELING 

• Koppelen van scores van verschillende testen of testversies 

o Wnr we verschillen instrumenten hebben & we willen dit op zelfde schaal brengen 

• Equivaleren: op zelfde schaal brengen  

o Verschillende versies tezamen afnemen (maar vermoeidheids- en leereffecten) 

o Verschillende versies bij equivalente steekproeven (maar geen directe correlatie) 

o Inbedden van ankeritems (maar volledig domein dekken en mogelijke contexteffecten) 

▪ Bv. een aantal items die bedoeld zijn vr het 2e leerjaar ook al in een testvr het 1e 

leerjaar stoppen (= overlap) 

o Extern afnemen van ankeritems 

• Verschillende versies koppelen nodig bij: 

o vaststellen van ontwikkeling en groei 

o vergelijken scores nieuwe versie van test met oude versie 

o internationale vergelijkingen van verschillende taalversies 

o tests voor verschillende constructen 



o verschillende tests voor zelfde construct 

o vergelijkbaarheid van beoordeling bij verschillende complexe items 

• Gebruik van psychometrische methoden (equivaleren) of expertbeoordelingen 

• Let op: context- en populatiegebonden 

TESTAFNAME, SCORING, RAPPORTERING & INTERPRETATIIE 

• Belang van standaardisering:  

o Testmateriaal: ook voorbeeldvragen 

o Afname van test: stellen van vragen, oefenen 

o Scoring van test:  computerscoring, expertscoring (kwaliteitscontrole) 

o Rapportering: groeps- of individueel niveau, totaalscore of subscores 

o Interpretatie: rekening houden met  

▪  context  

▪  bijkomende informatie 

• Soms goede reden om af te wijken van standaardisering (vb. fairheid) 

ONDERSTEUNENDE DOCUMENTATIE VR TESTEN 

INFORMATIE OVER: 

• Aard van de test 

• Gebruik waarvoor ontwikkeld (construct en doelgroep) 

• Technische informatie over scoring, interpretatie en evidentie voor validiteit, betrouwbaarheid/ 

precisie en fairheid 

• Schaalberekening, normering, of bepaling van standaard 

RICHTLIJNEN VR TESTAFNAME, RAPPORTERING & INTERPRETATIE 

• Zowel juist als fout gebruik van de test 

• Zowel juiste als foute interpretaties  

• Belang voor testgebruiker: 

o Beoordelen van waarde van test 

o Beoordelen van geschiktheid van test voor concrete situatie  

• Extra informatie voor persoon die test aflegt: 

o Niet technische omschrijving van test 

o Belang voor geïnformeerde toestemming 

o Zorgvuldig omgaan met verbergen van ware doelstelling van test 

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN V. PERSONEN DIE TEST AFLEGGEN 

RECHTEN 

• Test afleggen die voldoet aan kwaliteitscriteria (validiteit, betrouwbaarheid/precisie, fairheid) 

o Er worden veel testen gebruikt waar we geen evidentie hebben v. betrouwbaarheid of 

validiteit 

• Op voorhand basisinformatie over: 

o Aard van de test  

o Gebruik van de test 

o Confidentialiteit 

o Voldoende informatie voor geïnformeerde toestemming (actieve of passieve vorm): 

vrijwillige deelname (uitzonderingen mogelijk) 

• Vóór testdeelname: 

o Eventueel aanbieden van oefenmateriaal: moet gelijkaardig zijn als testmateriaal 



o Eventueel aanbieden van informatie over antwoordstrategieën 

o Informeren over mogelijkheden voor testaccomodaties 

• Na testdeelname: 

o Feedback over testprestaties (tenzij men er expliciet afstand van doet voor de testing) 

o Veiligheid van het individuele testmateriaal 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Bereid zijn de test af te leggen 

• Richtlijnen volgen van testleider 

• Eerlijk antwoorden (geen bedrog) 

• Veiligheid van testmateriaal beschermen 

RECHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN V. TESTGEBRUIKERS 

WIE ZIJN DE TESTGEBRUIKERS? 

• Selecteren, afnemen, interpreteren en gebruik maken van testscores 

• Psychologen, maar ook pedagogen, werkgevers, testontwikkelaars, … 

VALIDITEIT V. INTERPRETATIES 

• Selecteren van adequate test 

• Validiteit van score-interpretaties voor bedoeld gebruik (ook fairheid) 

• Betrouwbaarheid/precisie 

• Adequaatheid van normen 

• Mogelijke positieve en negatieve gevolgen van testgebruik 

• Noodzakelijke kennis en training 

• Integratie van test- en niet-test informatie 

VERSPREIDING V. INFORMATIE: 

• Accurate informatie geven over test, testafname, testgebruik, bijhouden van testinformatie en 

delen van informatie 

• Informeren over rechten van persoon die test aflegt (in high stakes context) 

• Informatie over opnieuw afleggen van test (in high stakes context) 

• Beschermen van privacy (tenzij expliciet anders overeengekomen) 

TESTVEILIGHEID EN BESCHERMING COPYRIGHT 

• Testmateriaal moet veilig bijgehouden worden 

• Intellectuele eigendomsrechten op psychologische testen moeten gerespecteerd worden 

(copyright) 

Les 6 – Assessment 

INTRODUCTIE OP INTELLIGENTIE 

IQ TESTING 

• Verschillende visie op wat intelligentietesten & intelligentie zijn 

• Lippmann (1922):  

o Is een journalist 

o “The intelligence test, then is an instrument for classifying a group of people, rather than a 

measure of intelligence. People are classified within a group according to their success in 

solving problems which may or may not be tests of intelligence. They are classified 



according to the performance of some Californians in the years 1910 to about 1916 with 

Mr. Terman’s notion of the problems that reveal intelligence. They are not classified 

according to their ability in dealing with the problems of real life that call for intelligence”. 

o Hele reeks testen die worden gebruikt die zorgen vr systematische classificering 

o Stelt in vraag wat de testen betekenen & wat je ermee kunt, in welke mate hangt dit samen 

met vaardigheden die je ih echte leven nodig hebt om zich intelligent te kunnen gedragen 

▪ Terman: eerste die idee had v. representatieve SP te nemen & prestaties daarmee 

te vergelijken → Lippmann heeft hier kritiek op 

o Grote kritiek: je hebt een aantal testen die “dropped from the sky”, zeker een aantal 

daarvan sluiten niet aan bij ons dagelijks doen & dagelijks intelligent handelen 

▪ Ravens progressive matrices = goede indicator v. algemene intelligentie, maar wie 

gebruikt dit in z’n dagelijkse leven?  

• Boring (1923) 

o Is een intelligentiepsycholoog 

o “Intelligence is what the intelligence tests test.” = intelligentie is wat de intelligentietest 

meet 

▪ Dit is een puur operationele definitie, je definieert intelligentie dr de test 

▪ Dit is problematisch, maar was in het begin wel nuttig om te zien wat je met de test 

kon doen, maar vandaag de dag kan dit niet meer 

• Intelligentie in enge betekenis: intelligentietest afnemen, scoren & afzetten tov referentiegroep & 

je komt tot een IQ = getal dat je bekomt obv instrument 

• Intelligentie in brede betekenis: in de literatuur wordt IQ ook regelmatig gelijkgesteld aan 

intelligentie, maar dit is maar 1 operationalisering vh begrip, je kan dan moeilijk antwoorden op de 

vraag welke test beter is, want je hebt geen theoretisch begrip want je definieert je begrip obv je 

meetprocedure  

o Begrip intelligentie & intelligentiequotiënt wordt anders gebruikt & er wordt een 

onderscheid gemaakt 

• Testen buiten de context van de dagdagelijkse activiteiten werkt (uit de lucht gevallen testing), 

maar … 

o We zien wel dat de testen werken & samenhangen met bv. de prestaties op school, dit wil 

echter niet zeggen dat ze niet vr verbetering vatbaar zijn 

• Van het testen van kinderen naar het testen van volwassenen 

o Er is een evolutie geweest in het testen, men is begonnen bij het testen v. kinderen (Binet), 

deze werkte met een hard criterium: de leeftijd (oudere kinderen kunnen meer dan jongere 

kinderen) 

o Later werd ook getest bij volwassenen, maar hier kan je de leeftijd niet meer als criterium 

gebruiken 

• Van individueel testen naar testen in groep: classificatie (Army Alhpa en Army Beta Tests) en 

selectie 

o Alpha & beta = gebruikt vr classificatie (wie kun je waar het beste inschakelen?) 

o Selectie = bv. Selor  

WERKEN TESTEN? 

• Probabilistische verbanden: naarmate je hoger scoort op de intelligentietest zal je kans op succes 

toenemen 

• Studie van Thomson / Deary & Whalley over relatie IQ – levensverwachting 

o IQ = een vd grootste nomothetische spanwijdte → hangt met heel veel samen 

o Bv. IQ hangt samen met levensverwachting 

o Thomson: bijna hele populatie 11-jarigen getest, Deary & Whalley hebben uitgezocht wie er 

nog leefden 70j later & er was een samenhang tussen de 2 



o Mannen: na 40-50 jaar is hogere intelligentie = langer leven, vr vrouwen = na 20-er jaren 

▪ vr vrouwen wordt het dus beter voorspeld dr de meting v. op 11 jaar  

▪ 70 j later heb je dus nog altijd predictieve waarde vd test → hoe verklaar je dit? 

• Zou kunnen gaan om een direct verband: intelligentie heeft rechtstreeks een invloed 

o hoger IQ leidt tot langer leven → idee v. Galton: intelligentie als constitutional fitness = 

direct biologisch verband 

• Indirect verband: bv. heeft impact op voedingspatronen, gevoeligheid vr 

gezondheidsboodschappen & leven hierdoor gezonder  

o = kans groter dat je ouder wordt, voorspelt je leven via bepaald gedrag  

o Indirect & direct verband geven beide causale verklaringen! 

• Niet-causaal/andere verklaring: komt dr een derde variabele → intelligentie & levensverwachting 

verklaard dr 3e variabele  

o Bv. in welk deel vd wereld dat je geboren wordt: in arm land = minder kans om nr school te 

gaan, maar ook een minder goed uitgebouwd gezondheidssysteem  

o Bv. SES als verklaring: IQ & levensverwachtingen zijn hier een resultaat van 

• Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring 

o Veel voorspellingen kunnen worden gemaakt over sociaal relevant gedrag 

o Maar IQ-tests correleren ook met vele andere predictoren 

o + Veel vh onderzoek is correlationeel → moeilijker om duidelijke causale effecten vast te 

stellen dan bij experimenteel onderzoek 

• Controversen: 

o (1) The tests cannot possibly work. It is unreasonable to believe that performance on a 

‘drop in from the sky’ test, made up by people who do not know the examinee, could 

possibly reveal important mental traits. 

▪ Argument hiertegen: we hebben veel onderzoek dat het tegendeel aantoont  

o (2) The tests don’t work. There are people who have only modest test scores and do well, 

and people who have very high test scores and are not doing notably well. 

▪ reactie: IQ is niet de enige predictor & zelfs al was dat wel zo dan maak je nog altijd 

fouten → de stelling klopt wel, maar er zijn nog andere factoren die bijdragen + het 

gaat om probabilistische verbanden (hoe hoger IQ, hoe meer KANS dat je slaagt)  

o (3) The tests only work in the academic arena. 

▪ reactie: veel onderzoek naar hoe IQ-test samenhangt met prestaties buiten 

schoolcontext, maar is niet vreemd dat er een overlap is tss intelligentietest & wat 

je doet op school  

o (4) The tests only work for certain demographic groups, notably middle-class Whites. The 

tests do not predict well for other groups. 

▪ Reactie: is een empirische stelling, hebben we ook veel onderzoek naar → baseline: 

het voorspelt overal even goed (er is wel een klein effect v. ras maar niet heel 

groot)  

▪ Vreemd: zeggen dat het bij de hoge klasse ook niet goed zou voorspellen  

o (5) The tests should not be used because they are prejudiced against minority group 

members, who tend to get low scores. 

▪ is een belangrijke vraag: in welke mate is het verschil in score tss blank & zwart 

valide? Verwijst dit nr bias of vertekening?  

▪ Reactie: de discussie is verziekt dr het idee dat intelligentietesten ons toegang geeft 

tot het genetisch functioneren v. iemand = problematisch! → dit is niet wat de test 

meet, het meet wel een gerealiseerd niveau v. cognitief functioneren & dit is een 

gevolg v. genetische bagage + omgeving, je kan deze niet los zien v. elkaar 



EEN KADER OM TE DENKEN OVER INTELLIGENTIE 

• 1 ovaal = intelligentie = latent theoretisch begrip dat niet 

gelijkgesteld wordt met een specifieke observatie, je kan de 

intelligentie niet zien → rechthoeken: in principe zijn ze 

observeerbaar  

o = onderscheid tss manifeste & latente variabelen 

• 2 inputvariabelen: genen & omgeving (fysische omgeving + 

sociale omgeving) 

o hebben geen invloed op intelligentie zelf, maar wel op 

hersenstructuur & hersenprocessen: intelligentie gaat 

terug op biologisch hersenfunctioneren 

o genetische bagage: doorheen de levensloop, complexe 

processen 

o fysische omgeving (bv. lood, foetale alcohol syndroom) & 

sociale omgeving (bv. geletterdheid) 

• Quote hundt: “People do differ in the extent to which they have inherited brain mechanisms that 

allow them to deal with their society in a way that produces the mental capabilities required to 

solve problems proposed on a cognitive test” 

o je groeit op in een samenleving & deze zorgt ervoor dat we allerlei cognitieve vaardigheden 

ontwikkelen om hierin te kunnen functioneren & een aantal daarvan proberen we te meten 

met intelligentietest, maar is niet de enige variabele die functioneren voorspelt, er is 

voortdurend interactie tss genen & omgeving 

• intelligentie & IQ-tests:  

• Testing ook bepaald door maatschappij 

o Heeft een impact op sociaal relevante prestaties 

o We maken intelligentietesten met de bedoeling het onderlinge begrip te operationaliseren 

→ ook sociale omgeving bepaalt mee hoe mensen hierop presteren: wat je in de test stopt 

hangt samen met waar je mee in contact komt in het dagelijkse leven  

• Culturele verschillen in relevantie (vb. Fang in Equatoriaal Guinea) 

o Heeft ook een culturele impact, maar er zijn aspecten v. intelligentie die overal pertinent 

zijn  

▪ Bv. het talige aspect: dit is een universeel kenmerk (de taal goed verstaan, zich 

goed kunnen uiten) 

• (onvolmaakte) voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen 

o Figuur: er is een stippellijn v. intelligentietesten nr sociaal relevante prestaties, maar dit is 

eigenlijk niet de bedoeling 

o Je score op een intelligentietest bepaalt of je ergens aangenomen wordt, bepaalt of je een 

bepaalde richting mag studeren → de test heeft dus een rechtstreekse invloed op sociale 

performantie  

• maar ook universele competenties: taal, aandachtscontrole, geheugen 

• Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie 

o Hersenfunctioneren & processen: gaat het terug op 1 proces zoals bv. de snelheid vd 

zenuwgeleiding of gaat het om verschillende processen & gebieden die elk bijdragen tot 

iemands mentale vermogen? 

• Gebruik van intelligentie: kunnen doen – willen doen (relatie met persoonlijkheid) 

o Hoe moeten we de verbanden verklaren? 

• Resultaten: sociaal relevant gedrag 

o verbanden zijn een feit 

o mogelijkerwijze direct verband 



• Interacties met fysische en sociale omgeving 

• Grafische voorstelling vd discussie: met intelligentietests meten we niet alle mogelijke vormen vd 

intelligentie v.e. persoon 

o Het is een zeer optimistische voorstelling, want de test is volledig omgeven dr het 

intelligentieconstruct, dus je gaat er van uit dat test wel valide is, maar in realiteit zal je ook 

wel een aantal vaardigheden testen die niets te maken hebben met intelligentie → dus 

intelligentie is niet de enige voorspeller 

REACTIEBEREIK EN DE UITDAGINGSHYPOTHESE 

• Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen de intelligentie 

o Hypothese vh reactiebereik: we hebben 2 causaal verklarende variabelen vr intelligentie, 

maar het is niet zo dat je met een bepaalde bagage een bepaalde hoeveelheid intelligentie 

krijgt → je krijgt wel een reactiebereik: dus niet omdat je een heel stimulerende omgeving 

hebt dat je daarom intelligent zal zijn want dit hangt ook af vd genen  

o Genetische bagage bepaalt een reactiebereik 

o Omgevingskwaliteit bepaalt een reactiebereik 

• Verschillen in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan  

o genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is 

o omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is 

▪ we kunnen de verschillen niet toeschrijven aan genetische bagage tenzij we de 

invloed vd omgevingskwaliteit kennen 

▪ maar er is geen theorie waardoor we de volledige omgeving in kaart kunnen 

brengen → omgekeerd kunnen we wel al het volledige genoom bekijken, maar 

we weten nog niet welke genen v. belang zijn 

• Hypothese van negatief versneld verband 

o Bv. je zit in een heel slechte omgeving & je verbetert deze een klein beetje, dan zal dit een 

groot effect hebben op de intelligentie → als je al in een heel goede omgeving zit en je 

verbetert deze een klein beetje dan zal dit een kleiner effect hebben op intelligentie 

o Hetzelfde principe geldt vr de genetische bagage: er zijn een aantal genen die leiden tot 

ernstige mentale beperkingen, maar de mensen mensen hebben die genen niet → maar 

een deficiënt gen niet hebben = vele beter functioneren dan als je het deficiënt gen wel 

hebt 

• Uitdagingshypothese: intelligentie ontwikkelt zich dr bezig te zijn met cognitief uitdagende 

activiteiten. Omgevingen verschillen in de mate waarin ze zulke uitdagingen ondersteunen & 

individuen verschillen in de mate waarin ze ernaar op zoek gaan 

• 3 manieren v. omgaan met cognitieve uitdagingen: 

o Zelf adapteren 

o Omgeving vorm geven: bv. een rekenmachine gebruiken ipv hoofdrekenen 

o Selecteren: zeggen dat je het niet kan, dit systematisch doen = minst intelligent want je 

stelt jezelf veel minder open vr cognitieve uitdagingen 



INTELLIGENTIE ALS DEEL V.E. SYSTEEM 

• Heel veel correlaties tussen IQ en sociaal relevante gedragingen / omgevingskenmerken: hoe staan 

ze met elkaar in verband? 

o Intelligentiemetingen = grootste nomothetische spanwijdte 

▪ enige wat we kunnen doen = modellen ontwikkelen om hier zicht op te krijgen  

• Intelligentie is één van de variabelen in een systeem 

o Gesloten versus open systeem (systeem-variabelen, externe variabelen en onbekenden) 

o Modellen vergelijken met elkaar 

o Maar: realiteit te complex om in één model te vatten & wat met de onbekenden 

• Figuur: pijlen die veronderstelde causale 

verbanden aangeven 

• vraagtekens: we kunnen het nooit volledig 

voorspellen, er zijn wss nog andere fenomenen die 

een rol spelen 

• = kantiaanse benadering: modellen maken 

vr systeem waar intelligentie zich in bevindt & je gaat 

versch modellen maken en deze vergelijken met 

elkaar, om te zien vr welke verbanden je evidentie 

vindt 

 

 

Les 9 – Assessment  

HOOFDSTUK 2: IQ TESTEN 

INTRODUCTIE 

• Individueel afgenomen tests vs tests afgenomen in groep 

o Begonnen bij individuele testafnames (Binet, Terman), daarna pas begonnen in groep 

o Individuele afnames worden nog steeds veel gebruikt 

▪ Nadeel: hier kruipt veel tijd in, is zeer kostelijk want dit moet gedaan worden dr 

professionelen 

o Yerkes: tijdens WOI pogingen gedaan om de IQ test in groep af te nemen, wordt dan ook 

veel meer gebruikt, want was efficiënt 

 

• Testbatterijen vs enkelvoudige tests 

o Testbatterij: groot deel of volledig domein v. intelligentie in kaart proberen brengen 

o Enkelvoudige tests: is vr specifieke contexten of om op een snelle manier zicht te krijgen op 

een aspect v. intelligent functioneren 

• Contextspecifieke noden 

o Testen specifiek ontwikkeld vr specifieke doelstellingen (bv. selectie vr een job) 

• What’s in a name? Intelligentie, geschiktheid, prestatie, cognitieve vaardigheid 

o Veel verwarring nr welk label gebruikt wordt om nr constructen te verwijzen 

o Geschiktheid, aptitude, achievement, etc. zijn andere termen naast intelligentie 

▪ In de praktijk worden ze geen intelligentietest meer genoemd, maar 

geschiktheidstesten of cognitieve vaardigheidstesten 

▪ Dit omdat bij de bevolking ‘intelligentietest’ een negatieve connotatie heeft (“het is 

toch vooral genetisch”, “bevestigt sociale verschillen”) 



▪ Maar het is niet omdat je het een andere naam geeft dat je daarom ook iets anders 

meet 

o Conceptueel verschil: intelligentie verwijst nr een set v. algemene vermogens → 

geschiktheid = nagaan hoe goed iemand geschikt is om te profiteren v.e. bepaalde 

opleiding, geschikt om een bepaalde job uit te voeren (heeft veel meer te maken met de 

toekomst, voorspellen hoe goed iemand het zal doen) 

▪ Geschiktheid gaat dus over een test vooraf 

o Prestatie: iemand heeft iets geleerd & je gaat kijken wat die persoon daarvan geleerd heeft 

▪ Prestatie gaat dus over een test achteraf 

o Cognitieve vaardigheid = heel algemeen , intelligentie-instrumenten worden zo genoemd → 

probleem: verschillende testen vanuit verschillende benaderingen correleren heel hoog, 

ben je dan wel iets anders aan het meten?  

• Soms verwarring v. wat antecent & consequent is 

o bv. SAT: wordt in sommige onderzoeken behandeld als intelligentietest die prestatie 

voorspelt & in andere onderzoeken behandeld als een prestatie die voorspeld wordt dr 

intelligentie (predictor ih ene voorbeeld & criterium ih andere) 

• Begrip v. intelligentie is maatschappelijk beladen dus ze gebruiken termen die minder 

maatschappelijk beladen zijn  

INDIVIDUEEL AFGENOMEN TESTBATTERIJEN 

• WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ  

o Wordt internationaal het meeste afgenomen 

• Kaufman Adult Intelligence test: onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie 

o Nieuw ontwikkelde test obv een andere theorie dan de Wechsler testen 

o Gekristalliseerd = wat heb je geleerd 

o Vloeiend = hoe goed kan je omgaan met nieuw materiaal, hoe flexibel en snel ben je 

o Dit is een zeer goed instrument, MAAR: Pearson is de testuitgever vd WISC & WAIS en zij 

hebben de Kaufman test overgekocht & besloten om hier niet meer in te investeren 

(bedrijfsmatige, economische beslissing) 

▪ Maar is problematisch vr het Vlaamse praktijkveld: je kan mensen niet zomaar 

hertesten met hetzelfde instrument, als je opnieuw moet testen dan moet je een 

ander instrument gebruiken, maar het aanbod daarvoor is niet heel groot 

• Sterktes van individueel afgenomen tests: 

o Contingente itempresentatie: je moet niet v. iedereen alles afnemen 

o Observatie van antwoorden: je kan kijken hoe mensen tot antwoorden komen, observeren 

wat mensen doen op de test 

▪ Bv. een persoon is ziek tijdens de test & presteert daarom minder goed 

▪ Is ook een zwakte: je hebt het risico dat je interpretatie vd observatie zeer 

subjectief is → je moet je afname zoveel mogelijk standaardiseren & daarbinnen 

interpretaties maken 

TESTBATTERIJEN AFGENOMEN IN GROEP 

• De Otis-Lennon Test 

o Werd vooral afgenomen in de VS 

o Had een verbale & non-verbale component  

▪ Verbaal: comprehension & verbal reasoning  → begrip, synoniemen, antoniemen & 

redeneren (is iets anders dan begrijpen!) 

▪ Niet verbaal: figuratief redeneren & kwantitatief redeneren → steeds redeneren, 

gaat niet om visueel perceptuele vaardigheden!  



o Schooladvies in selectie in lager & middelbaar onderwijs 

• De Cognitive Abilities Test 

o Vooral afgenomen in het VK 

o Figuur: verbale component, kwantitatieve & niet-verbale 

▪ Verbale: begrip & verbale analogieën 

▪ Kwantitatief: kwantitatieve relaties, series & vergelijkingen opbouwen 

▪ Niet verbale: figuur classificatie, analogieën (redeneren), etc. 

o Schooladvies in selectie in lager & middelbaar onderwijs 

• De SAT (SAT-I, SAT-II, schrijven van essay) 

o Wordt veel in VS gebruikt als toegangsproef vr het hoger onderwijs 

o SAT-1: meet algemene cognitieve vaardigheden of aptitudes 

▪ + het meeste onderzoek gaat hierover & gaat in de lessen ook meestal hierover 

o SAT2: prestatieproef, men gaat vakinhoudelijke kennis testen  

o Schrijven v.e. essay: heel lang enkel MC testen (sat 1&2), aantal studenten bakten er toch 

niets van in het hoger onderwijs, omdat ze geen essay konden schrijven 

▪ studenten worden hier dus ook op beoordeeld in kader v.e. selectie 

o Figuur: verbale comprehension & mathematics  

o Comprehension: reading & sentence completion 

o Mathematics: Idee is niet om schoolse kennis te meten! Gaat over kennis die je al een paar 

jaar hebt geleerd (2e middelbaar), je moet echt nadenken over de items 

▪ Verschil met andere testen: pure redeneertesten zitten hier niet (maar zit wel 

verwerkt in de testen gedeeltelijk) 

▪ niet-verbale testen zitten er niet in! (heb je niet nodig in veel opleidingen) → 

waarom geen matrixpatronen? Dit is een vd meest hooggeladen factoren op 

algemene intelligentie → reden: face validity, want mensen worden boos als ze obv 

dit soort tests worden geselecteerd (“ik heb dat toch niet nodig”), staat ver af vh 

dagelijkse leven 

▪ verkiezen dus om te werken met materiaal met face validity (zaken die je gaat 

nodig hebben in de opleiding) 

 

• De Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) 

o = standaardbatterij vh Amerikaanse leger vr selecties & promoties 

▪ vrij gesloten systeem dr de context vh leger want is 1 systeem waar je makkelijk kan 

kijken waar mensen terecht komen in hun loopbaan 

▪ Dit is moeilijker in andere contexten want mensen veranderen v. organisatie, etc.  

o 4 subtesten die de AFQT vormen (algemene mentale vaardigheden) + technisch-

wetenschappelijk georiënteerde subtests (dingen die je specifiek nodig hebt vr het leger) 

▪ Is dus een test die ontwikkeld is met een bepaalde doelstelling, voor een bepaalde 

groep 

▪ De moeilijkheid vd items verschilt ook (in het leger richten ze zich op een IQ van 

minimum 90), items in de SAT zijn dus moeilijker dan in de AFQT 

• Armed Forces Qualitifcation Test (AFQT) (Arithmetic Reasoning, Mathematical Knowledge, 

Paragraph Comprehension, Word Knowledge) 

o Wordt gebruikt dr het Amerikaanse leger & andere publieke instanties 

ENKELVOUDIGE TESTEN 

• Baddeley’s 3 minuten redeneertest: zo snel mogelijk zeggen ‘true or false’, moet je niet veel begrip 

vr hebben 



o hier hoog op scoren = ook hoog scoren op lange subtest waarbij verbaal begrip wordt 

gemeten (bv. van sat) 

▪ correleert 0,60 met verbale intelligentie → proportie verklaarde variantie 

(kwadraat vd correlatie) = 36% in een complexe verbale test kan je eigenlijk al 

vatten dr deze eenvoudige snelheidstest 

o wordt vaak gebruikt in onderzoek 

 
• Wonderlic personnel test: belang v. switchen tss taken 

o duurt 12 min & je krijgt redelijk eenvoudige vraagjes, waarvan je er zoveel mogelijk moet 

oplossen 

▪ eindscore = aantal vraagjes correct opgelost 

o vraagjes zijn zeer verschillende dingen: hoe goed kunnen mensen switchen tss verschillende 

mentale processen? 

▪ correleert hoog met intelligentiebatterij zoals de WAIS = redelijk beeld v. iemands 

algemene intelligentie (kan bv. handig zij bij weinig jobs & veel kandidaten om een 

eerste selectie te doen) 

• Raven progressive matrices: matrixredeneertest 

o ontwikkeld op theoretische basis: in intelligentie is abstract redeneren een essentieel 

onderdeel vh construct (kenmerken v.e. een intelligent persoon) 

o historisch bekijken: in Wechsler schalen zaten geen abstracte redeneertesten (is grote fout) 

o dit is dus een zeer theoriegestuurde benadering maar werkt wel heel goed = een vd beste 

indicatoren vr algemene intelligentie  

THEMAS IH TESTEN 

• Taalgebruik 

o zit in alle psych intelligentietesten (waarbij je mensen test in hun moedertaal) 

• Onderscheid taalvertrouwdheid en taalbegrip 

o Taalvertrouwdheid: in welke mate begrijp je woorden in een taal 

o taalbegrip: in welke mate begrijp je taal in de context  

• Geary: onderscheid primaire en secundaire mentale capaciteiten (vb. dyslexie) 

o Primair: capaciteiten die iedereen over de hele wereld ontwikkeld tijdens het leven = 

begrijpen v. taal  

o Secundair: geschreven tekst begrijpen = iets wat je geleerd hebt in een gealfabetiseerde 

samenleving, taal verwerken via symbolensysteem, kan zijn dat je hier niet goed mee 

overweg kan maar dat je wel taal heel goed kunt begrijpen = dyslexie  

o Moet je meenemen in testing!  

▪ Selectietest vr hoger onderwijs = belangrijk om met teksten overweg te kunnen 

▪ Bv. rechtszaak: testen of iemand voldoende mentale capaciteit heeft om 

boodschappen te begrijpen, dit hoeft niet geschreven te zijn maar wel verbaal 

• Visueel-ruimtelijk redeneren 

• Onderscheid perceptie en redeneren 

• Geslachtseffect op mechanisch redeneren 

o Items waarbij je moet roteren, bewerkingen op de figuur doen → hier zijn 

geslachtsverschillen: mannen zijn hier beter in  

o Redeneertaken zoals bij raven = kleine geslachtsverschillen, als ze er al zijn  

 

 



• Mathematisch redeneren:  

o dikwijls in selectieproeven = secundaire mentale capaciteit want je hebt dit verworven dr 

het onderwijs  

o Belangrijk in westen = dus in SAT zit een wiskunde batterij 

• Deductief & inductief redeneren 

o Redeneren is centraal vr definitie vh intelligentieconstruct, maar niet evident om dit op te 

nemen in intelligentietest 

o Er zijn niet veel intelligentietesten waar deductief redeneren in zit (bv. syllogistisch 

redeneren)  

▪ want is cultuurgevoelig (in traditionele samenleving is men niet bereid om deze 

redeneringen toe te passen op materiaal dat je nog niet hebt gezien, in het westen 

doen we dit wel)  

▪ er werd gezegd dat dit dan ook cultuurafhankelijk was, maar is niet fout want het 

antwoord vd mensen in traditionele samenlevingen was ook een vorm v. 

syllogistisch redeneren, maar gewoon anders (gaan er niet op dezelfde manier mee 

om) 

o Correct antwoord via consensus: 3:5:7:? → kan 9 of 11 zijn (+2 of priemgetallen) 

• Geschiktheid vs prestatie 

o Na een leerervaring of net ervoor = conceptueel verschillend maar correleert hoog met 

elkaar 

 

TESTCONSTRUCTIE & TESTGEBRUIK 

• Intelligentiequotiënt IQ: Z = (y-M)/S 

o IQ = 15 * z = 100 

o De z-score wordt niet gebruikt, omdat “je kind heeft een IQ van -2” bijvoorbeeld verkeerd 

overkwam, dus daarom werd de IQ-score uitgevonden 

▪ Maar je zegt er eig hetzelfde mee 

• Assumptie: IQ is normaal verdeeld → we kunnen dus zien hoe een persoon zich situeert tov 

anderen 

o 2/3de tussen 85 en 115 

o 9/100 minder dan 80 en 9/100 meer dan 120 

o 1/100 minder dan 65 en 1/100 meer dan 135 

• Maar zijn de verdeling vd testscores normaal of niet? 

o → Als je heel veel variabelen samentelt zul je uiteindelijk een normaalverdeling krijgen 

o Intelligentie hangt samen met heel veel factoren (genen & omgeving) die elk een beetje 

invloed hebben op intelligentie, dus als dit klopt dan kan je verwachten dat intelligentie 

normaal verdeeld is 

▪ Maar je kan dus ook gemakkelijk een niet normaal verdeelde intelligentie test 

maken 

• Itemselectie en itemevaluatie: schaleerbaarheid van items 

o Items moeten aan strikte criteria voldoen (moeilijkheidsgraad, itemrestcorrelatie, 

discriminatie) 

o Hoe goed items schaleerbaar zijn: items moeten kunnen geordend worden op een 

onderliggende schaal 

• Differentiële impact: onderscheid tussen vertekening en impact 

o Sommige items worden anders geïnterpreteerd dr andere bevolkingsgroepen = 

differentieel functioneren op itemniveau 



o Vertekening: dit wil daarom niet zeggen dat ze dan minder algemene kennis hebben, maar 

is dus wel vertekend 

o → impact: wil zeggen dat er reële verschillen zijn tussen groepen 

• IRT-scores als alternatief voor ruwe scores 

o Meestal wordt er gewerkt met ruwe scores: som vd correcte scores 

o Soms wordt er ook gewerkt met IRT-scores 

▪ Voordeel: in termen vd validiteit begrijp je beter hoe de test & items functioneren 

• Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer- & plafondeffecten (vb. diagnose van 

mentale beperking) 

o We moeten meestal gaan normeren, scores zeggen op zich vaak niets = persoon vergelijken 

met referentiegroep & deze krijgt dan pas betekenis  

o Voorbije eeuw: Flynn effect of cohort effect = intelligentiescores zijn erop vooruitgegaan → 

gevolgen vr diagnose v. mentale beperking? 

▪ intelligentietest wordt dus om de 15 jaar gehernormeerd & aangepast 

▪ gevolg: als je de oude test aflegt dan kan je net boven cutoff zitten vr mentale 

beperking, maar als je de nieuwe aflegt kan je er net onder zitten, dus om zelfde 

mentale beperking te hebben moet je meer weten dan 15jaar voordien 

▪ waarschijnlijke verklaringen v. flynn effect: we zijn als maatschappij complexer 

geworden & we komen met meer uitdagingen in contact of moeten meer 

uitdagingen aankunnen, om hier normaal te functioneren moet je meer mentale 

vaardigheden hebben, dus is het wel zinnig dat cutoff vr mentale beperking mee 

verschuift  

• Figuur: relatie tss score op SAT1 bij selecties & kans dat men 

na 6 jaar een bachelordiploma behaalt 

• (1) hoe hoger score op SAT, hoe hoger kans op slagen 

• (2) zelfs mensen die heel laag scoren hebben toch nog een 

kans 

• (3) zelfs mensen met hoogste scores slagen niet altijd 

• MAAR: er is wel een heel duidelijk verband tss slagen & de 

toelatingsproef, maar we kunnen niet perfect voorspellen: 

kans om te slagen neemt enkel toe  

• Dit soort figuren wordt gebruikt om te beslissen waar ze de 

cutoff zullen leggen 

o je hebt een bepaalde kans op slagen & dat leidt tot een bepaalde benefit vr de school 

(hoeveel brengt het op vr de instelling als je slaagt) + kost van student die niet slaagt wordt 

ook in rekening gebracht 

▪ ‘kans op slagen x benefit’ moet groter zijn dan ‘kans op niet slagen x de kost’  

TEST IN PERSONEELSSELECTIE 

• Belangenconflict tussen instelling/organisatie en individu: vergelijken van “odds on success” met 

“cost:benefit ratio” 

o Er is vr jou als persoon ook een kost & benefit → ligt anders afhankelijk v. individu dan de 

inschatting die de instelling maakt  

• Ontbrekende informatie: wat evalueren de testen niet? (“dropped from the sky”) 

o Vaardigheden die kunnen worden getest, maar meestal niet worden getest: vb. praktische 

intelligentie, sociale intelligentie, oriëntatievermogen 

▪ Maar deze kunnen we wel meten 



▪ Bij personeelsselectie gebruikt men vaak ‘situational judgement tests’, dit is een 

vorm v. praktische intelligentie (hoe reageer je het meest optimaal op een bepaalde 

situatie obv een expertenoordeel) 

o Vaardigheden die niet in conventionele testformaat passen (omdat ze niet passen in de 

benadering): vb. leren, reflecteren, creativiteit 

▪ Bv. reflecteren: lang met iets bezig zijn is zeer belangrijk in de maatschappij 

▪ Of creativiteit, zoals iets nieuws verzinnen 

▪ Is het een groot probleem dat deze zaken hier niet in zitten? Het zijn wel 

belangrijke vaardigheden maar we testen ze niet? MAAR: we meten wel 

vaardigheden die er nauw mee samenhangen 

▪ Bv. een intelligentietest is een zeer goede voorspeller v. hoeveel je zou leren 

o Vaardigheid zelf testen, of iets wat er sterk mee samenhangt 

• Maatschappelijke kwesties 

o Coaching en gezichtsvaliditeit 

▪ Coaching: een hele sector die zich richt op het voorbereiden v. kandidaatstudenten 

op de toegangsproef → hoe eerlijk is dit?  

▪ Gezichtsvaliditeit: vinden mensen het redelijk dat ze met deze soort proeven 

worden geselecteerd? 

TERUGBLIK 

• Ondanks zeer verschillende theoretische achtergronden veel overeenkomst in inhoud: 

o verbale, kwantitatieve en figuratieve inhouden 

• Individuele afname, groepsafname en computerafname meten hetzelfde construct 

• Testen buiten de context beperkt wat kan worden gemeten. 

• Waardevolle criteriumvaliditeitscoëfficiënten: tussen .30 en .85 

• Beperkingen betekenen niet dat testen geen intelligentie reflecteren  

HOOFDSTUK 3: THEORETISCHE BENADERINGEN 

• Om te identificeren wat intelligentie is  

• Validiteit = data +theorie dus welke modellen hebben we rond intelligentie? 

WETENSCHAPPELIJKE EN NIET-WETENSCHAPPELIJKE THEORIEEN 

• Kenmerken van wetenschappelijke theorieën: 

o variabelen moeten in principe meetbaar zijn 

▪ het is niet omdat het vandaag de dag nog niet onderzocht/geobserveerd kan 

worden dat je theorie daarom onwetenschappelijk is (zie relativiteitstheorie v. 

Einstein die pas vele jaren later is bewezen) 

o theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn 

▪ iedereen die voldoende scholing heeft gehad moet in principe begrijpen waarover 

het gaat 

o theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn 

▪ je moet het empirisch kunnen aantonen 

KEUZE TSS CONCURRERENDE THEORIEËN 

• Weg van confirmatie 

o Messick: inductieprobleem, er is een probleem met verificatie want je kan nooit zeker zijn 

• Falsifiëring centraal in wetenschappelijk onderzoek 

o Popper: je kan wel met zekerheid falsifiëren, maar hier is ook een probleem mee want het 

gebeurt zelden dat we een theorie eenduidig kunnen verwerpen 



• Bouwen van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken 

o Daarom gaan we modellen bouwen & deze onderling vergelijken om te kijken welk model 

het beste de gegevens verklaart 

• Figuur: intelligentie = genen + omgeving 

• model aan basis v. veel wetenschappelijk 

onderzoek: je kijkt nr paren v. mensen A&B en je 

observeert de intelligentiescore 

o je gaat kijken hoe die score gecorreleerd is, 

of kijken nr social accomplishment (studie, 

jobstatus) & dit ga je in verband brengen 

met de testscores 

o intelligentie is hier een belangrijke factor 

in: beïnvloed dr genetisch potentieel & 

omgeving & dit kunnen we systematisch 

manipuleren 

• Je kan mensen nemen die het genetisch potentieel volledig delen (eeneiige tweelingen) & die hun 

omgeving helemaal niet delen (beide afgestaan ter adoptie) 

o Of kijken nr mensen die omgeving delen (adoptie) maar van andere ouders komen (niet 

zelfde genetische info) 

• Deze modellen met elkaar vergelijken = zicht op relatieve impact v. genetisch potentieel 

SYSTEEMDENKEN 

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

o Het is niet 1 eenvoudige omgevingsfactor of 1 gen dat leidt tot intelligentie 

• Onderscheid tussen proximale en distale invloeden 

o Zie figuur: leesvaardigheden v.e. kind worden beïnvloed dr 

het genetisch potentieel + de sociale omgeving vh kind → 

dit zijn proximale verklarende factoren 

o Je hebt ook distale factoren: genen vh kind zijn een functie 

vd genen vd ouders & dit heeft wss ook een impact op hoe 

ouders hun kind grootbrengen (kind uitdagen, 

stimulerendere omgeving aanbieden aan kind) 

o probleem: wat proximaal een omgevingseffect is zou dus 

distaal genetisch kunnen zijn 

• Feedbackloops: het kind zelf geeft ook vorm aan de opvoeding, 

want het kind heeft ook een impact op hoe de ouders zich ertegenover opstellen → is het dan de 

omgeving of het kind zelf dat verantwoordelijk is? 

• Gecontroleerde experimenten laten inherent maar deeluitspraken toe 

o = natuurlijke experimenten 

o Bv. onderzoek waarbij kinderen uit een gedefavoriseerd milieu in een pleeggezin 

terechtkomen & een andere groep kinderen die dit geluk niet hadden, hoe evolueren zij? 

▪ Substantieel effect v. 10-15 IQ-punten 

▪ waar zegt deze studie niets over? Zegt wel iets over de impact v. omgeving maar 

zegt niets over de genen (genen zijn ongeveer constant gehouden, zelfde 

gedefavoriseerd milieu geboren = gemiddeld gezien dezelfde genetische aanleg) 

maar dit wilt niet zeggen dat genen geen impact hebben! 

▪ Bepaalde studies laten dus maar bepaalde conclusies toe 

o Kamin ging dit soort v. studies aanhalen om te zeggen dat omgeving belangrijk is, maar zegt 

natuurlijk niets over de genen 



• Model formuleren voor de context waarin we het nodig hebben 

o Probleem: afhankelijk v. waarvoor we intelligentie willen gebruiken, in welke specifieke 

context, zullen we andere modellen formuleren 

INTELLIGENTIE BINNEN SOCIALE SYSTEMEN 

• Modellen worden ontwikkeld om omgeving te controleren 

o Aptitude x treatment interactiemodel van Cronbach & Snow: psychometrische maten van 

IQ relevant, niet fMRI van neurale activiteit 

▪ Is er een interactie tss de meest optimale doceermethode & de intelligentie v.e. 

kind → beter klassiek onderwijs of beter kinderen zelf laten ontdekken en creatief 

bezig laten zijn? 

▪ Gekeken nr interactie met intelligentie/aptitude: er bleek idd zo’n interactie te zijn! 

▪ Kinderen kregen ofwel ene leermethode of de andere 

▪ Kinderen die minder hoog scoorden op de testen leerden beter adhvd klassieke 

benadering, kinderen die hoger scoren op de testen, leren meer met de creatieve 

benadering  

▪ = geïnteresseerd in typische psychometrische intelligentie + interessant als 

pedagoog 

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

relevant 

▪ = meer interesse in hersenfunctioneren 

▪ Dit is als pedagoog niet meer zo interessant  

• Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden geformuleerd 

o Dus afhankelijk vanwaar je in geïnteresseerd bent ga je anders kijken nr hetzelfde domein 

REDUCTIONISME 

• Reduceren om te begrijpen 

o Fenomeen terugbrengen tot een onderliggend fenomeen  

• Van tests, over informatieverwerking naar hersenfunctioneren 

o Intelligentieonderzoek: vertrekken v. gedrag dat je beschouwt als indicator v. intelligent 

functioneren, dit ga je terugbrengen tot informatieverwerkingsprocessen (welke heb je 

nodig om zo’n test te kunnen oplossen), daarna ga je kijken welke hersenprocessen er ten 

grondslag aan liggen  

• Tests- en hersenfunctioneren worden geobserveerd: informatieverwerkingsprocessen worden 

geïnfereerd.  

• Vb. erkennen van nationale vlag: visuele patroon-detectie, geheugenprocessen, verworven kennis 

o Visuele patroon-detectie: welke kleuren zitten in de vlag, in welke volgorde staan ze 

o Geheugenprocessen: je gaat in je geheugen kijken of er een match is met iets dat je 

voordien al geleerd hebt 

o Daarna heb je verworven kennis 



• Figuur: information processing = snelheid waarmee je info 

uit kennisbestand kan ophalen & snelheid waarmee je 

nieuwe info kan opslagen 

o Deze gaan terug op de hersenen 

o Is een combinatie v. genen + levenservaringen 

(range die je toelaat te ontwikkelen)  

• Rechthoeken zijn in principe observeerbaar 

• genetische verschillen tss mensen die leiden tot 

verschillen in intelligentie 

• verschillen in de range waarin mensen zich cognitief 

kunnen ontwikkelen, maar we weten nog niet hoe het werkt 

• Ovaal = kunnen we niet observeren, latent → we leiden het af  

EEN STUDIE OP PSYCHOMETRISCH NIVEAU 

• Reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren 

o = op testniveau 

o Psychometrie reduceert veel info tot een aantal eenvoudige dingen 

• Johnson & Bouchard (2005): onderzoek nr intelligentie v. eeneiige & twee-eiige tweelingen die zijn 

afgestaan ter adaptie, de families werden uitgebreid getest met intelligentiesubtesten & 

persoonlijkheidssubtesten 

o 436 participanten 

o 42 IQ-subtesten 

o Matrix met meer dan 16000 getallen 

▪ Je gaat kijken nr de interne structuur om te zien of je de info kan reduceren 

▪ Je probeert tot een beperkt aantal scores te komen op een verantwoorde manier 

o g-VPR model representeert de data redelijk goed 

▪ de zeer uitgebreide IQ-testen konden goeden worden weergeven adhv 4 scores 

(4x436 scores): 

• Perceptuele intelligentie (P) 

• Rotatievaardigheden (R) 

• Algemene intelligentie-score (G) 

• Verbale intelligentie (V) 

▪ Is dit een zinvolle reductie? Dit check je adhv psychometrie 

• We kunnen er voorspellingen mee doen, maar zegt niet waarom. 

STUDIE OP NIVEAU V. INFORMATIEVERWERKING 

• Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie: 

o Tekstmodel: heeft maar betekenis in een context + om een tekst goed te begrijpen moet je 

veel info tegelijk kunnen bijhouden (= werkgeheugen) 

o situatiemodel 

• Werkgeheugen: 

o geheugenspantaak: tussen 2 en 5,5 woorden 

▪ = zinnen lezen na elkaar & je moet telkens het laatste woord geven vd zin die je 

hebt gelezen. Dit blijkt een zeer moeilijke taak te zijn 

o correleert met tekstbegrip (intelligentiemaat) 

▪ maar je moet er niets voor doen: niet redeneren, etc. 

▪ mensen met een groter werkgeheugen, kunnen gewoon beter teksten begrijpen 

o kunnen beter om met ambiguïteit (the experienced soldiers warned about the dangers …) 

▪ deze zin is grammaticaal ambigue 



▪ bij dit soort zinnen zullen mensen met een hogere geheugenspan vertragen & ze 

lezen pas terug sneller verder als de ambiguïteit duidelijk wordt 

STUDIE OP HERSENNIVEAU 

• Onderzoekstechnologie 

o X-stralen: structuur vd hersenen bekijken 

o functional magnetic resonance imaging (fMRI): metabolisme – goede ruimtelijke resolutie 

▪ kijken waar hersendelen zich bevinden die actief zijn 

▪ goede ruimtelijke resolutie = we weten heel precies welke delen actief zien 

▪ minder goede temporele resolutie = we zien de activiteit pas nadien 

o elektro-encefalogram (EEG): neurale activiteit – goede temporele resolutie 

▪ goede temporele resolutie: zit kort bij de activiteit zelf 

▪ minder goed ruimtelijk: je zit niet heel precies waar het in de hersenen gebeurt 

• Als we alle info samenleggen weten we meer  

• Bv. fMRI van verwerken syntactische complexiteit: 

o = mensen items voorgelegd die steeds grammaticaal moeilijker worden & gekeken nr welke 

hersendelen actief zijn  

▪ The reporter attacked the senator and admitted the error. 

▪ The reporter that attacked the senator admitted the error. 

▪ The reporter that the senator attacked admitted the error. 

o Broca’s en Wernicke’s gebied zijn beide actief bij het oplossen v. deze soort taken 

▪ Zijn belangrijke gebieden vr het verwerken v. verbale info 

o Hoe moeilijker, hoe meer activiteit  

▪ Moeilijkere taken vereisen meer verwerkingskracht vd hersengebieden 

o Hoe hoger de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit 

• 2 visies op de laatste conclusie:  

o Meer intelligente mensen = grotere motor die meer verbruikt = meer metabolische 

activiteit 

o Meer intelligente mensen = efficiëntere motor 

▪ Deze visie blijkt correct: vr eenzelfde moeilijkheidsgraad v. item vertonen ze minder 

hersenactiviteit dan mensen die lager scoren op intelligentietest om dezelfde taak 

te verwerken 

• = algemeen effect (meer activatie naarmate de items moeilijker worden) + interindividueel verschil 

effect (activatie is afhankelijk v. intelligentie) 

KRITIEK OP DE NIVEAUBENADERING 

• Er is consensus over het psychometrische niveau: bruikbaar voor praktische toepassingen 

• Er is consensus over het hersenniveau: draagt bij tot begrip, zeer interessant want leert ons iets 

over de architectuur vd hersenen, helpt ons om theorieën te verfijnen & leert ons hoe bepaalde 

info wordt verwerkt 

• Er is discussie over het informatieverwerkingsniveau 

o Informatieverwerkingsbenadering: bv. interessant als je niet geïnteresseerd bent in 

algemene intelligentie vr een bepaalde job, maar wel vr specifieke zaken die je vlug moet 

kunnen 

• Argumenten voor informatieverwerkingsniveau: 

o veel vragen in de praktijk passen binnen informatieverwerkingsbenadering: vb. gelijktijdig 

volgen van aantal vliegtuigen 

▪ we willen individuele verschillen in kaart kunnen brengen 



▪ een onderscheid kunnen maken tss verschillende processen & hoe efficiënt ze 

gebeuren + welk kennisbestand je nodigt hebt en gebruikt vr een test 

▪ hoe goed je het zal doen op een test is een combinatie vd 2 voorgaande elementen 

o beperkte kennis over hersenfunctioneren 

• Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan: 

o begrijpen van informatieverwerkingsprocessen 

o meten van individuele verschillen in die processen 

o meten van individuele verschillen in de kennis-bestanden waarmee de processen werken 

• Argumenten tegen informatieverwerkingsniveau: 

o meten de testen echt informatieverwerkings-processen? 

▪ = validiteitskader (niet superrelevant want deze soort testen gebeuren heel veel in 

de psychologie 

o maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie 

▪ Wechsler: de subtest cijferreeksen komt uit onderzoeken v. Ebbinghaus (cognitief 

psycholoog die het geheugen bestudeerde), wat draagt het dan bij aan hetgeen dat 

we al weten? 

• Hersenen als toolkit van informatieverwerkings-processen: sprong van psychometrisch (test) naar 

hersenniveau is té complex 

o Maar informatieverwerkingsprocessen kan een goede brug zijn tussen de 2 

SAMENVATTING 

• Noodzaak van theorieën: wnr we aan assessment doen (psychologisch onderzoek) zijn theorieën 

nodig 

o voorspellen en controleren van systemen 

o reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus 

• Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings-, hersenniveau 

o Afhankelijk v. waarvoor we de theorieën willen gebruiken, gaan ze er anders uitzien (bv. 

psychometrisch niveau is meer vr praktische vraagstellingen) 

• Observeerbare vs latente niveaus 

o Informatieverwerking is iets latent, maar het is niet iets dat we uitvinden → we gaan op 

zoek nr empirische indicatoren 

• Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak aan theorieën 

o Je kan kritiek hebben op theorieën, want dat is juist wetenschap 

o Maar het is iets anders dan te zeggen dat we geen theorieën nodig hebben, wetenschap 

gaat vooruit dr debat tss theorieën en empirische bevindingen, we hebben dus theorie 

nodig 

 

HOOFDSTUK 4: PSYCHOMETRISCHE THEORIEEN 

WAT ZIJN PSYCHOMETRISCHE MODELLEN? 

• Vertrekpunt: geobserveerde testscores 

o Je legt mensen een opdracht voor & je kijkt hoe ze er op presteren → obv hiervan krijg je 

zeer complexe info & deze ga je proberen reduceren tot een beperkt aantal scores 

• Vertrekken vanuit correlaties / covarianties tussen testscores 

o = kijken nr hoe de scores samenhangen 

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

een test 

o Nagaan of we het kunnen terugbrengen tot een beperkt aantal onderliggende factoren 



• Belangrijkste bevinding rond intelligentie: alle intelligentie-subtesten die totaal verschillende dingen 

nagaan zijn positief gecorreleerd = positive manifold 

o er zijn uitzonderingen: soms negatieve correlatie tss ene cognitieve vaardigheid & andere 

▪ Sternberg et al: in Kenia, Duolo kinderen die meer weten v. geneeskrachtige 

kruiden scoren minder hoog op westerse intelligentietest (negatief gecorreleerd) 

▪ idee is dat iedereen is blootgesteld aan info die wordt bevraagd in klassieke 

intelligentietest, kinderen in Kenia die nr een westerse school gaan, weten minder 

over de lokale cultuur 

FACTORANALYSE 

• Exploratorische factoranalyse: je hebt geen theorie nodig & je krijgt altijd een oplossing (→ 

confirmatorische: je moet op voorhand voorspellen hoe je model eruit zal zien) 

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

hoeken tussen vectoren 

▪ = oriëntatie vd factoren 

o Stap 1: Extractie van factoren 

▪ 1ste factor verklaart meeste variantie 

• Bevat zoveel mogelijk info in alle testen, dus correleert zo hoog mogelijk 

met alle testen 

▪ 2de factor verklaart meeste van residuele variantie 

• Bevat zoveel mogelijk vd resterende info 

▪ 3de factor, die niet correleert met de 1e en de 2e factoren, die zoveel mogelijk info 

vd dan resterende info bevat 

▪ Enz.  

o Stap 2: Rotatie van factoren (blijft mathematisch hetzelfde, je verandert niets aan de 

hoeken tss de vectoren) 

▪ Orthogonale rotatie: de onderliggende factoren blijven niet gecorreleerd & blijven 

dus in een hoek v. 90° staan 

▪ Oblieke rotatie: de factoren kunnen onderling correleren 

• Hoog laden op beide factoren = crosslading 

• Is een veel gebruikte methode in exploratorische FA 

  

• Confirmatorische factoranalyse: je moet theorie hebben op voorhand  

o Vertrekt van a priori model: aantal factoren, correlaties tussen factoren, indicatoren van 

factoren 

▪ Exploratische FA: garbage in, garbage out → je vindt altijd wel een structuur 

▪ Maar dat is niet zo bij confirmatische factoranaluse: je moet op voorhand zeggen 

welke factoren er zijn, welke subtesten er op laden & hoe de factoren gecorreleerd 

zijn 

o Parameters worden geschat volgens model 



o Model wordt statistisch getoetst: hoe goed worden de geobserveerde covarianties 

voorspeld door het model? 

▪ Zien of de covarianties & correlaties beantwoorden aan het theoretische model 

o Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken: welk model is het meest 

adequaat om de geobserveerde covarianties te voorspellen 

o Je kan ook alternatieve modellen formuleren 

o Figuur: 2 latente variabelen die 

gecorreleerd zijn met telkens 2 subtesten 

als indicator 

▪ geobserveerde testscores zijn 

rechthoekjes 

▪ je veronderstelt dat 

onderliggende factor niet alles 

bepaalt (error) + eventueel verbanden tss subtesten 

• Let op, testladingen uit een factoranalyse zijn het resultaat van een interactie tussen: 

o kenmerken van de test zelf 

o kenmerken van de andere testen in de batterij 

▪ bv. als alle subtesten verbaal zijn, maar je hebt daarnaast 1 figuratieve subtest dan 

zal die ene subtest laag laden 

o de distributie van de trekken in de populatie die wordt getest. 

▪ Bv. Een intelligentiebatterij waar je de helft verbale subtesten hebt & de heft 

visueel-ruimtelijke subtests 

▪ Je neemt deze batterij af bij rechtenstudenten & architectuurstudenten 

▪ De rechtenstudenten hebben heel hard verbale vaardigheid nodig, dus als je deze 

test afneemt in het 3e jaar zal je veel homogeniteit hebben (zonder de vaardigheid 

geraak je niet zo ver) → dit zorgt vr rangerestriction, DUS: je verbale subtesten 

zullen minder gecorreleerd zijn, maar de visueel-ruimtelijke subtesten zullen een 

veel grotere spreiding hebben & dus een duidelijker correlationeel patroon 

vertonen dan de verbale subtesten & deze testen zullen dus hoger laden 

▪ Je zou het omgekeerde effect zien bij de architectuurstudenten 

• Dus een confirmatorische factoranalyse zal niet altijd automatisch een en dezelfde structuur 

genereren, want de testladingen in de factoranalyse zijn een interactie v. deze 3 factoren 

o Als je een andere structuur vindt, wil het dus niet zeggen dat daarom je methode niet 

werkt! 

Les 10 – Assessment 

DE THEORIE V. ALGEMENE INTELLIGENTIE G 

• = meest eenvoudige model 

• Een vd grondleggers v. intelligentie-onderzoek & grondlegger v. factoranalyse  

• Basistheorie: er is 1 intelligentiefactor 

• Spearman: algemene intelligentie niet bij informatieverwerkingsmaten, maar bij maten van 

complex denken 

o Zoals Binet: ging ervan uit dat we moest denken aan complex doen, intelligentie meten met 

hogere mentale processen 

• Spearman onderzocht theorie op schooluitslagen 

o Carroll: orrelaties tss vakken & kunnen onderscheiden v. toonhoogte (zie foto) → 

confirmatorische FA op toegepast volgens model v. Spearman (1 onderliggende 

intelligentiefactor) 

o Latente variabele = ovaal & geobserveerde variabelen = vierkant (zie foto 1) 



o Je kan de voorspelde correlaties berekenen: indien er maar 1 onderliggende factor nodig is 

▪ Geobserveerde correlaties & voorspelde liggen heel dicht bij elkaar (verschil tss de 

2 is niet significant) 

▪ Theoretisch model past er dus heel goed bij 

• Score op cognitieve test: xij = βjgi + sij 

o Algemene intelligentie factor & specifieke factor die eigen is aan de specifieke subtest (los 

vd algemene intelligentie) verklaren de scores vd test  

• Maar: schooluitslagen is niet hetzelfde als 

intelligentie, dus is dit model voldoende? 

• Evidentie voor g: positive manifold uitermate robuuste bevinding  

o Basisstelling v. Spearman: alle intelligentiesubtesten moeten positief correleren want 

hangen samen door de G-factor → dit wordt ook steeds opnieuw gevonden! 

▪ Is vreemd dat zo’n versch testen toch positief gecorreleerd zijn 

o Je zal altijd een dominante factor vinden met factoranalyse (is het dan altijd dezelfde?) 

• Wat is de aard van g? hoe moeten we de G-factor interpreteren & waar moeten we ze aan 

toeschrijven? Wat is de betekenis daarvan? (nog altijd veel dicussie) 

o (1) 1 algemeen mentaal vermogen / cognitieve sterkte 

▪ Algemene intelligentie die bepaalt hoe je je gedraagt in contexten met belang tot 

intelligentie 

▪ Redeneerfout: als er een G-factor is dan moet je de positive manifold vinden, maar 

het is niet omdat je de positive manifold vindt dat er daarom maar 1 mechanisme 

ervoor verantwoordelijk is  

o (2) gespecialiseerde, maar gecorreleerde mentale vermogens 

▪ Correlatie kan dr genetisch gevolg zijn: komt dr genen die vaak samen overgeërfd 

worden omdat ze naast elkaar liggen 

▪ Kan ook zijn dat correlatie tot stand komt dr omgeving (scholing, parenting), bv. 

ouders gaan kinderen meer stimuleren  

o (3) mutualisme 

▪ Beter zijn in de ene mentale vaardigheid helpt je om de andere mentale 

vaardigheid te ontwikkelen, ze beïnvloeden elkaar 

• DUS: positive manifold is een empirische realiteit, maar vraag is hoe we dit moeten verklaren → er 

zijn verschillende mogelijke verklaringen  

• g begrijpen door te kijken naar: 

o aard van testen die hoog laden op g-factor 

o informatieverwerkingsmodellen (welke cognitieve processen hangen samen met de G-

factor? 

o functioneren van hersenen (welke processen in hersenen hangen samen met de G-factor?) 

• Welke testen laden hoog op g? → zeer diverse testen! 

o inductief redeneren 

▪ bv. Raven progessive matrices (matrix redeneertest) = abstract redeneren & dit sluit 

aan bij de theorie v. Spearman 



o complexe visualisatie 

▪ 3 dimensionale figuren roteren  

o kwantitatief redeneren 

▪ meer wiskundige tests  

o verbale vaardigheid 

▪ leesbegrip, moeilijke woorden kennen 

o wnr we kijken nr subtests die hoog laden, kunnen we niet zomaar zeggen dat het enkel 

abstract redeneren is, want de testen hebben zeer verschillende inhouden 

• Hypothese van gecorreleerde trekken: training in één type taak zal andere type taak beïnvloeden 

(vb. verbaliseren van strategieën bij matrixredeneren, gebruik van telraam) 

o = mutualisme: de ene beïnvloedt de andere  

o Onderzoek lijkt dit te bevestigen: kinderen opdracht gaf om strategieën vr matrix 

redeneren heel sterk te verbaliseren = verbale training geven → dit had een heel positief 

effect op het abstract redeneervermogen 

▪ Dus verbale vaardigheid stimuleren heeft een positief effect op de inductief 

redeneervaardigheid  

o Gebruiken v. telraam: experimentele & controlegroep → diegene die getraind werden in 

gebruik vh telraam (rekenen met visuele patronen) deden het beter op de Raven 

progressive matrices (heeft niets te maken met tellen)  

• Bedenkingen bij g: 

o G-factor geïnterpreteerd als 1 factor die genetisch bepaald is = kritiek 

o vooral geobserveerd bij “uit de lucht gevallen” testen 

▪ is vooral psychometrisch bepaald, komt niet echt voor ih dagelijkse leven 

o veel minder evidentie in gespecialiseerde populaties (bv. hoogopgeleide populaties) → hier 

komt G-factor veel minder naar voor 

▪ Thurstone: ruimtelijk redeneren, perceptuele snelheid, getalvaardigheid, verbale 

relaties, woordvlotheid, geheugen, inductief redeneren 

• Intelligentie is opgebouwd op 7 primary mental abilities die niet 

gecorreleerd zijn 

• G-factor verklaren dr factor-onzuivere tests: primaire vaardigheden 

correleren doordat je ze combineert in testen 

• Heeft dus geprobeerd om zo zuiver mogelijke tests te maken → nam deze 

af bij studenten, correlaties waren niet erg hoor tussen de verschillende 

subtests 

• Testbatterij toegepast op algemene populatie: vond wel de positive 

manifold terug! 

▪ algemene beperking van bereik in gespecialiseerde populaties 

▪ MAAR: g meer aanwezig in lager dan in hoger opgeleide steekproeven 

• G-factor verklaart veel meer variabiliteit bij laagscorende groep dan bij 

hoogscorende groep → dit kunnen we niet verklaren dr beperking v. bereik 

of homogeniteit  

HET DRIELAGEN MODEL: CATTEL, HORN EN CARROLL (CHC-MODEL) 

• Cattell & Horn: gemodelleerd in hiërarchisch model met specifieke vaardigheden & brede mentale 

vaardigheden 

• Basisidee: model v. Spearman & model v. Thurstone integreren in 1 hiërarchisch model 

o Spearman heeft gelijk dat alle subtesten positief gecorreleerd zijn, maar Thurstone heeft 

ook gelijk dat er bepaalde clusters zijn die meer correleren met elkaar 



o vaardigheden van eerste laag (vb. begrijpen van zinnen, kortetermijn geheugen, 

getalvaardigheid) 

o vaardigheden van tweede laag: 

▪ Gf: vloeiende intelligentie 

• Tot oplossingen komen zonder voorafgaande kennis 

▪ Gc: gekristalliseerde intelligentie 

• Kennis die je hebt opgedaan kunnen gebruiken 

• Dit zijn de 2 belangrijkste 

▪ Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid 

▪ Gs: cognitieve verwerkingssnelheid 

▪ Gt: beslissingsreactietijd 

o → specifieke vaardigheden clusteren in grotere factoren 

• Carroll: heranalyse van 450 databestanden 

o alle vaardigheden van tweede laag zijn positief gecorreleerd 

o derde laag = g (bovenaan) 

▪ had zoveel mogelijk correlatiematrices opgezocht & deze info opnieuw 

geanalyseerd  

• Ontwikkeling van nieuwe instrumenten volgens hiërarchisch model: 

o Kaufman Adult Intelligence Test: vooral focus op onderscheid tss vloeiende & 

gekristalliseerde intelligentie  

o Woodcock-Johnson test batterij (WJ-III)  

• Foto/tabel: in elke leeftijdsgroep kunnen 

correlaties tss brede mentale 

vaardigheden weergegeven worden dr 1 factor (G) 

• Is elke algemene factor in een intelligentiebatterij de g-factor? 

o Was hetgene dat Spearman oorspronkelijk formuleerde: indifference of indicator → 

ongeacht de intelligentiebatterij vind je steeds dezelfde intelligentiefactor 

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

▪ Afhankelijk vd samenstelling vd batterij gaat algemene factor die je eruit haalt meer 

aanleunen bij vloeiende intelligentie of gekristalliseerde, etc.  

▪ ASVAB: instrument dat Amerikaanse leger gebruikt als selectie-instrument → 

correleerde vooral met gekristalliseerde intelligentie & minder met vloeiende 

intelligentie  



▪ Dominante factor heeft dus niet altijd dezelfde betekenis, dit hangt af vd aard vd 

subtesten 

• Zijn g, Gc en Gf “natural kinds”? zijn het dingen die echt bestaan? We kunnen ze psychometrisch 

identificeren, maar bestaan ze dan echt?  

o (1) Tegen: Eenzelfde taak (afh vd groep waarbij je de taak afneemt) kan een maat van Gf of 

Gc zijn, afhankelijk van vertrouwdheid met taak 

o (2) Voor: Korte- vs langetermijn geheugen 

▪ Er wordt duidelijk beroep gedaan op 2 verschillende processen  

o (3) Tegen: Cattell: Gc via Gf 

▪ G is niet zo zinvol want is gewoon het gevolg v. Gc & Gf 

▪ Gekristalliseerde intelligentie is vooral resultaat v. vloeiende intelligentie  

o (3) voor: Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen 

▪ G bestaat wel want heeft te maken met specifieke hersenprocessen (bv. efficiëntie 

v. informatietransmissie) 

o (4) Gf neemt af met leeftijd, Gc neemt toe (beide zijn differentieel gevoelig vr leeftijd) 

▪ Doen beroep op versch processen 

▪ Vloeiende intelligentie = processen zijn gevoelig vr leeftijd & wordt men minder 

goed in 

▪ In gekristalliseerde intelligentie blijft men beter worden 

JOHNSON & BOUCHARDS G.VPR MODEL 

• Relatief recent model & krijgt vooral in onderzoek 

aandacht 

• Gaat terug op model v. Vernon (1964):  

o general factor (algemeen) 

o 2 subsidiaire factoren die orthogonaal zijn: 

▪ verbal:educational factor 

▪ perceptual:motor factor 

• Johnson & Bouchard (2005)  

o niveau 1: individuele testen 

o niveau 2: specifieke vaardigheden (narrow skills) 

o niveau 3: verbale, perceptuele, rotatievaardigheden  

o niveau 4: algemene intelligentie g 

• verschil met CHC: 

o geen aparte factor vr vloeiende intelligentie, 

afhankelijk vh materiaal gaat het meer om verbale of 

perceptuele of rotationele subtest 

• Model is statistisch superieur in verschillende datasets, maar 

verklaart de data niet “volledig”. 

o Data v. grote tweelingenstudie: vergelijking tss CHC-

model & G.VPR model 

o Geen een vd 2 modellen paste data perfect, maar 

G.VPR model paste beter bij de data  

• Geen afzonderlijke geheugenfactor 

o Focust zich dan meer op de narrow abilities 

• Problemen met Gf-Gc onderscheid (hebben hier geen onderscheid in) 

o onderscheid is vaag, want ook patroonherkenning bij Gc testen (maar wordt als vloeiende 

geopperd) 

▪ onderscheid is theoretisch niet goed uitgebouwd  



o erfelijkheid niet hoger voor Gf dan voor Gc 

▪ centrale hypothese v. Cattell komt niet uit: gekristalliseerde intelligentie 

gerealiseerde vloeiende intelligentie is & vloeiende intelligentie is vooral biologisch, 

gekristalliseerde komt daarbovenop dr de omgeving  

▪ als dit correct zou zijn dan zou erfelijkheid v. vloeiende groter moeten zijn dan v. 

gekristalliseerde intelligentie → maar hier vinden we geen evidentie voor! 

• Neurowetenschappelijke bevindingen die model ondersteunen: 

o G-factor: aandachtscontrole, neurale geleiding, plasticiteit van neurale connecties 

o Vr de 3 grote factoren zijn verschillende hersendelen betrokken 

▪ Verbale test = meer temporale cortex  

o onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken 

▪ rotationele subtests = mannen beter dan vrouwen 

SAMENVATTING & EVALUATIE 

• centrale vraag: Wat verklaart de “positive manifold”? 

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

o G-factor is sterker aan onderkant v. intelligentiespectrum 

• Keuze voor G, drielagen of g.VPR-model: 

o statistische argumenten (welk model geeft het beste de samenhang v. mentale 

vaardigheden weer?) 

▪ G.VPR model past het beste bij grote gegevensbestanden ih intelligentiedomein 

o bruikbaarheid bij beslissingen (wat kan je er mee doen?) 

▪ G-factor & drielagenmodel is dan heel interessant  

o aansluiting bij informatieverwerking en biologische modellen 

• Puur G-model is té eenvoudig 

o Kan gegevens niet verklaren (niet statisch, noch vanuit informatieverwerkingsbenadering & 

biologische benadering) 

ALTERNATIEVE INTELLIGENTIETHEORIEËN 

• Psychometrische benadering is bekritiseerd 

• The intelligence test does not weigh or measure intelligence by any objective standard. It simply 

arranges a group of people on a series from best to worst by balancing their capacity to do certain 

arbitrarily selected puzzles, against the capacity of all the others.” Lippmann, 1922 

o Kritiek: dit zijn maar wat taakjes die niet echt relevant zijn ofwel zijn ze puur schools 

• “Almost everything you know about intelligence – the kind of intelligence psychologists have most 

often written about  - deals with only a tiny and not very important part of a much broader and 

more complex intellectual spectrum.” Sternberg, 1996 

o Wat er wordt gemeten met testen is maar een heel klein deel vh intelligentieconstruct 

GARDNER’S THEORIE V. MULTIPELE INTELLIGENTIES 

• Twee basisassumpties: 

o niet één algemene trek 

o veel typen van intelligentie 

• Onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke manier 

o Heeft biografieën bestudeerd v. belangrijke mensen zoals Einstein (mensen met een 

bijzondere vaardigheid) 

• An intelligence = “a biopsychological potential that can be activated in a cultural setting to solve 

problems or create products that are of value to society”  

• Zeven onafhankelijke vormen van intelligentie: 



o (1) Linguïstische intelligentie 

▪ Gekristalliseerde verbale intelligentie 

o (2) Logisch-mathematische intelligentie 

▪ Vloeiende intelligentie 

o (3) Ruimtelijke intelligentie 

▪ Perceptuele & rotationele factor 

• Maar Gardner zegt dat dit 3 onafhankelijke vaardigheden zijn, maar 

empirisch onderzoek zegt dat ze dit niet zijn! 

o (4) Lichamelijke / kinesthetische intelligentie 

▪ Hoe je lichaam kan gebruiken & speciale dingen mee kan doen (bv. in sport) 

▪ Is niet alleen biologisch, maar ook psychologisch, maar is dit intelligentie? 

o (5) Natuurlijke intelligentie 

▪ Hoeveel mensen begrijpen wat er in de natuur gebeurt? Mate v. interesse & inzicht 

v. natuurlijke processen  

▪ Studie: is dit niet gewoon 1 specifieke vorm v.e. combinatie vd 1e drie 

vaardigheden?  

o (6) Interpersoonlijke intelligentie 

▪ Hoe goed mensen zijn in begrijpen v. interpersoonlijke relaties & omgaan met 

anderen 

o (7) Intrapersoonlijke intelligentie 

▪ Hoe goed mensen zicht hebben op eigen psychisch functioneren & daarmee aan de 

slag kunnen gaan 

• Deze 2 laatste sluiten eigenlijk aan bij emotionele intelligentie-onderzoek, 

sprak hier dus al over vooraleer hier echt sprake v. was & onderzoek naar 

was  

• Hangt samen met klassieke intelligentie, maar in deze theorie is het volledig 

onafhankelijk vd andere 

• Problemen: 

o Stelt dat versch types onafhankelijk zijn v. elkaar 

o Wnr beschouw je iets als intelligentie? 

• Gebaseerd op vier criteria om te zeggen wat intelligentie is: 

o (A) Biologisch: product van biologisch systeem 

o (B) Psychologisch: trainbaar en te onderscheiden van andere trekken 

o (C) Ontwikkeling: elke intelligentie heeft een eigen ontwikkelings-geschiedenis 

o (D) Logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in 

symbolensysteem 

▪ Kan je dit toepassen op lichamelijke intelligentie? 

• Gericht op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type intelligentie 

waar een kind goed in is  

• Zeer populair in onderwijskundige middens → wordt vaak gebruikt dr pedagogen 

o Is een sympathiekere theorie dan de G-factor 

o egalitair model: voor elk kind zijn er wegen naar succes 

▪ “elk kind heeft wel zijn sterktes”  

▪ Maar er kunnen dus nog altijd mensen zijn die laag zitten op alles 

o misinterpretatie van klassiek IQ onderzoek: er is niet zoveel aan te doen i.p.v. verschillen 

tussen mensen zijn vrij stabiel 

▪ klassieke G-factor benadering zegt niet dat cognitieve vaardigheden niet trainbaar 

zijn, want dit kunnen we wel! (bv. effect v. adoptie op cognitieve vermogen) 



▪ wnr je groep mensen gelijkaardig cognitief gaat stimuleren dan zal groep 

vooruitgaan maar interindividuele verschillen zullen relatief stabiel blijven (dit is 

iets anders!) 

• Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging (Visser et al., 2006) 

o sterke correlaties tussen intelligentie 1, 2, 3, en 5: g 

o lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen 

o resultaten worden verworpen door Gardner 

▪ reactie Gardner: “je hebt mijn theorie niet goed geoperationaliseerd dus dit 

onderzoek weerlegt mijn theorie niet.” 

• Evaluatie van MI-theorie 

o Weinig empirische evidentie 

o Wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te trekken? 

o Goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren (pedagogisch perspectief) 

o Onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid 

STERNBERG’S THEORIE V. SUCCESVOLLE INTELLIGENTIE 

• Tegen of complementair aan klassieke IQ-benadering? 

o Sterk afgezet tegen klassieke intelligentie 

• Onderscheid tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie 

o Analytische intelligentie = academische intelligentie (klassieke intelligentie, wat je meet met 

klassieke intelligentietests) 

• Creativiteit (out of the box denken, nieuwe oplossingen bedenken) → problematisch construct wnr 

we dit willen meten & er onderzoek nr willen doen 

o niet normaal verdeeld 

▪ heel scheef verdeeld, meeste zijn niet creatief 

o in gespecialiseerd domein 

▪ is heel domeinspecifiek, mensen leveren vaak maar een creatieve bijdrage aan 1 

aspect  

▪ dus het is moeilijk om dit op een algemene, domeinoverstijgende manier te meten 

o vraagt inspanning 

▪ zijn mensen die zeer intensief bezig zijn met hun vak  

▪ er zit in creativiteit een sterke motivationele component 

o hangt af van de sociale omgeving 

▪ hangt samen met ondersteuning die je krijgt vanuit omgeving, je kan maar 

inspanning leveren wnr je er ondersteuning vr krijgt  

o gemeten via divergent denken: empirische evidentie voor incrementele validiteit (Torrance, 

1962; Plucker, 1999) 

▪ bv. “wat kan je allemaal doen met een baksteen?” → aan experts vragen in welke 

mate het antwoord adequaat is & hoe creatief het is  

▪ heeft bijkomende voorspellende waarde vr toekomstig getest → Torrance mat 

kinderen met Binet-Terman test & Plucker is de kinderen terug gaan opzoeken en 

heeft gekeken of zij creatieve dingen in hun leven hadden gedaan. Hij stelde vast 

dat in de volwassenheid dit voorspelt kon worden dr de klassieke intelligentietest 

maar daarbovenop ook dr de divergente denktaak (beter divergent denken = in 

volwassenheid meer creatief gedrag stellen) 

▪ creativiteit zit typisch niet in testen, maar is wel aspect v. cognitief functioneren dat 

toekomstig school- & werksucces voorspelt 

 

 



• Praktische intelligentie 

o = interindividuele verschillen tss mensen in hoe men omgaat met praktische problemen, 

hoe efficiënt ze hier in zijn & hoe efficiënt ze hierover leren 

▪ →academische intelligentie: gaat over dingen die duidelijk zijn (taken hebben 1 

bepaalde oplossing, zijn gesloten problemen) 

▪ Praktische intelligentie: in dagelijkse leven is het soms niet duidelijk wat het 

probleem is & er is niet 1 goede manier om het op te lossen 

o theoretisch verwant met Gc 

▪ overlapping met gekristalliseerde intelligentie  

o onderscheid tussen praktische intelligentie en impliciete kennis 

▪ impliciete kennis verwijst nr kennis die je opdoet dr de ervaring, zonder dat er 

expliciete instructie is, zonder dat je bent onderwezen 

▪ praktische intelligentie kan in principe ook onderwezen worden op school (in bv. 

beroepsgeoriënteerde opleidingen), naarmate mensen dit beter kunnen dr 

opleiding dan zegt dit iets over gekristalliseerde opleiding want komt tot stand dr 

expliciete instructie  

o leren uit ervaring = impliciete kennis  

▪ je krijgt inzicht in omgeving zonder instructies v. iemand anders 

o Situational Judgement Test in A&O (bedrijfspsychologie) 

▪ Wordt vaak gebruikt in selecties 

▪ Kandidaten vr jobs legt men zeer concrete situaties voor met aantal mogelijke 

reacties & men gaat die scoren ifv expertoordelen  

• Welke empirische evidentie is noodzakelijk? 

o De drie vormen v. intelligentie moeten kunnen worden gemeten 

o Tests voor de drie vormen moeten redelijk onafhankelijk van elkaar zijn 

o Elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen 

▪ Bovenop wat we al kunnen doen met klassieke intelligentietests! 

• Empirisch onderzoek 

o Voorbereidende cursus bij Yale studenten: 3 bij 3 experimenteel opzet met evaluatie van en 

training op academische, creatieve en praktische vaardigheden ➔ resultaat betwist, maar 

homogene groep 

▪ Eerst voor de cursus zijn testbatterij afgenomen, voorbereidende cursus op 3 

versch manieren gegeven (meer aansluit bij academische, praktische of creatieve 

intelligentie) 

▪ Hypothese: als de lesvorm aansluit bij de intelligentie waar men het sterkte in is = 

sterkste leereffect 

▪ Hier is nog discussie over! → want is met relatief homogene groep, interactie-effect 

wordt bij een aantal studenten gevonden, maar niet bij iedereen 

o RAINBOW: volledige operationalisering bij heterogene groep ➔ bijkomend belang van 

creatieve vaardigheid, maar geen consistent patroon 

▪ Zelfde gedaan bij verschillende hoge school instellingen 

▪ Vr sommige subtesten evidentie vr extra voorspellende waarde 

▪ Niet altijd consistent: vr creativiteit → mondelinge versie vd taak leverde 

bijkomende variantie, maar de schriftelijke niet 

▪ Wat niet werd gevonden: dat klassieke intelligentie niet zo belangrijk is, klassieke 

intelligentiemeting verklaart de grootste proportie v. variantie  

o Voorspellen van succes in MBA-programma ➔ praktische intelligentie draagt bij aan 

voorspellen succes 

▪ Voorspelt situational judgement test succes in de MBA bovenop de klassieke 

intelligentie? 



▪ Dit is zo: studenten die intuïtief meer inzicht hebben in conflictsituaties hebben 

meer succes bovenop de klassieke intelligentie 

o Leiderschap in het leger op niveau van peloton, compagnie, bataljon ➔ verschillende 

relaties afhankelijk van wie het leiderschap evalueert 

▪ Situational judgement tests v. leiderschapsituaties dr leiders op versch niveaus 

laten afleggen 

▪ Aan bovengeschikten & ondergeschikten gevraagd hoe succesvol ze de leider 

vonden, vond kleine correlaties tss de test & evaluatie dr onder- en 

bovengeschikten 

▪ Sterkste verband: tss situational judgement op bataljon niveau & hoe die 

geëvalueerd werden dr oversten 

▪ Vond een licht negatieve correlatie tss leiderschapsprestatie vd bataljonoversten & 

hoe ze geëvalueerd werden dr ondergeschikten 

• Dus is niet heel duidelijk verband! 

• Posthoc verklaring: afh v. positie die hij inneemt tov leider ga je andere 

aspecten v. leiderschap belangrijk vinden 

o Kennis van medicinale kruiden in Kenia, kennis van jagen bij Yu’pik Inuit: geen of zelfs 

negatieve correlatie met klassieke intelligentietesten 

▪ Kenia: klassieke intelligentie instrument afgenomen & zelf instrument gemaakt 

rond kennis v. medicinale kruiden (lokale kennis) 

• Vond hier een negatieve correlatie tss klassieke intelligentie test & kennis 

vd lokale medicinale kruiden  

• Zijn 2 intelligentietaken, maar normaal correleren deze positief? 

• Wat we meten met intelligentietesten is gedeelde kennis binnen een 

bepaalde populatie  

▪ Kenia = heterogeniteit in types v. cultuur, mensen die op heel traditionele manier 

leven & weinig contact hebben met westerse info vs mensen die engels spreken en 

zeer westers denken, etc. 

• Binnen 1 gemeenschap heb je mensen die in zeer versch werelden leven & 

je kennis is afhankelijk v. hoe je precies leeft 

• Is dus door omgeving dat intelligentietesten normaal positief correleren, 

maar wnr er grote verschillen zijn omgeving kunnen de testen dus ook 

positief correleren 

▪ Yu’pik: groepen die nog jagen vs families die verwesterd zijn → geen correlatie tss 

score op westerse intelligentietest & score op de jaagtest  

• Evaluatie: 

o kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht 

▪ uit zijn eigen onderzoek blijkt dat dit onterecht is  

o herwaarderen van creativiteit 

▪ heeft terecht hier meer aandacht op gevestigd  

o herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc) 

o nadruk op impliciete kennis is bijdrage (leren dr te doen) 

o geen sterke effecten, maar geheel van studies wijst op mogelijk belang 

▪ ze zijn interessant, maar zijn niet de belangrijkste aspecten vd intelligentie, 

voorspellen een klein beetje bij 

 

 

 



ACKERMAN’S PPIK THEORIE 

• Uitgangspunten 

o Gf daalt met de leeftijd, maar ouderen nemen topposities in: ouderen maken meer gebruik 

van opgedane kennis 

▪ Vloeiende intelligentie neemt af naarmate we ouder worden, maar mensen die 

ouder zijn nemen topposities in in de maatschappij (zeker in traditionele 

maatschappijen) 

▪ Hoe kan dit als mogelijkheid v. nieuwe info snel te verwerken afneemt met de 

leeftijd?  

▪ Verklaring ligt in gekristalliseerde intelligentie: kennisbestand, ervaring & inzicht 

blijven voortdurend toenemen 

• Bv. woordkennis blijft toenemen tot 60-70 jaar  

o Kennis in volwassenheid is gespecialiseerd: past in niche 

▪ Je kiest een bep richting waarin je geïnteresseerd bent, dus je krijgt vooral 

gespecialiseerde kennis  

o Onderscheid Gc en Gk 

• Ontwikkelingspsychologische interactie tussen  

o intelligentie als proces (Gf) 

o persoonlijkheid 

o interesses 

o intelligentie als kennis: onderscheid tussen algemene en specifieke kennis (Gc en Gk) 

▪ ➔ PPIK 

• Vijf kennisdomeinen: 

o natuurwetenschappen 

o wiskunde 

o kunst en cultuur 

o literatuur 

o sociale wetenschappen 

▪ Heeft hier ook testen voor gemaakt & deze vergeleken met de klassieke 

intelligentiemetingen 

▪ Chemie & fysica = vooral Gf 

▪ Rechten, kunst & wereldliteratuur = vooral Gc 

• 4 trekcomplexen in cross-sectioneel onderzoek: intelligentie, interessen & persoonlijkheid samen 

bekeken 

o wetenschappen en wiskunde complex: gekenmerkt dr interesse in abstracte & rationele 

problemen, vloeiende intelligentie 

o conventionele complex: persoonlijkheidstrekken en interesses die te maken hebben met 

traditionele dingen, behoudsgezind zijn, etc., maar geen duidelijke bevingen in termen v. 

intelligentie 

o sociale complex (macht vs sociale relaties): extraversie, interesse in sociale beroepen 



o intellectuele/culturele complex: openheid/intellect, interesse in kunst & literatuur, hoge 

score op gekristalliseerde intelligentie  

▪ we moeten dus veel meer kijken nr dynamiek v. ontwikkeling v. intelligentie die 

interageert met persoonlijkheidskenmerken & interesses 

• Domeinkennis is belangrijk aspect van volwassen intelligentie 

o Domeinspecifieke kennis bepaalt hoe succesvol je in een bepaalde niche zal zijn 

PERSOONLIJKHEID EN INTELLIGENTIE 

• Onderscheid tussen “kunnen doen” en “willen doen” 

o Kunnen doen = maximum performance bij intelligentie 

o Willen doen = typical performance  

• Intellectueel engagement: sommige mensen zijn heel erg geïnteresseerd ih leren v. nieuwe dingen 

& anderen niet 

o Uit zich dr bv. de krant te lezen of niet  

o Ackerman heeft hier een vragenlijst rond gemaakt: of men breed geïnteresseerd is & 

openstaat vr nieuwe info → intellectueel engagement voorspelde bijkomend hoe goed de 

studenten het deden in de opleiding bovenop de klassieke intelligentie 

• Zelfdiscipline (Marshmallow test) 

o Gewetensvolheid (consciëntieusheid): na IQ, beste voorspeller van jobsucces & 

schoolsucces  

o uitstel van beloning op 4-jarige leeftijd voorspelt SAT-scores 15 jaar later (marshmallow 

test: Mischel et al., 1970; Shoda et al, 1990) 

▪ deden het nadien beter op school! 

▪ Gewetensvolheid heeft ook effect op de cognitieve ontwikkeling: mensen die 

consciëntieus zijn, gaan meer leren vd scholing → omdat ze er meer in investeren & 

meer in staat zijn om afleidingen aan de kant te laten liggen en zich wel cognitief uit 

te dagen en ervoor te zorgen dat ze het kunnen 

o zelfdiscipline in begin vh schooljaar voorspelt schooluitslagen op het einde vh schooljaar 

▪ schooluitslagen = prestatie, maar wat je doet op school is eigenlijk je cognitief 

ontwikkelen 

ALGEMENE EVALUATIE VD ALTERNATIEVE THEORIEËN 

• De stelling dat klassiek IQ slechts een onbelangrijk deel van de intelligentie weergeeft, is 

gewoonweg fout 

o Klassieke intelligentiebenadering verklaart altijd het grootste deel vd variantie  

• Nood aan paradigmashift 

o We zijn al 100j bezig met klassieke intelligentiebenadering, maar we kunnen dit verder 

uitbreiden, zodat we niet blijven doen wat we altijd al gedaan hebben  

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

• MAAR gebaseerd op wetenschappelijke evidentie én dient voorgaande empirische observaties te 

verklaren 

o Probleem bij Gardner: positie innemen dat hij het zelf niet wil operationaliseren & alle 

andere onderzoekers bekritiseren 

o We moeten verder bouwen op wat we al weten, dus doen wat Sternberg deed is ook niet 

best 

 



 

Les 11 – Assessment 

INFORMATIEVERWERKINGSBENADERING V. INTELLIGENTIE 

COGNITIEVE PSYCHOLOGIEBENADERING 

• Elementaire cognitieve taken → cognitieve processen proberen uit elkaar te halen & in kaart te 

brengen 

o Probleemoplossend gedrag functie van 

▪ beschikbare informatie (info opgeslagen v. vorige ervaringen) = 

langetermijngeheugen 

▪ hoe goed informatie kan worden verwerkt (info uit buitenwereld & deze kunnen 

gebruiken) 

• Historische evolutie: aanvankelijk niet succesvol bij Galton en Wissler 

o Intelligentie-onderzoek in begin & cognitieve psychologie lagen dicht bij elkaar 

o Galton & Cattell: intelligentie is efficiëntie v. informatieverwerking dat je kan meten met 

eenvoudige taken 

▪ = empiristische benadering 

o Wissler: testbatterij v. Cattell uitprobeert & probeert ermee uitslagen v. studenten te 

voorspellen 

▪ Taken correleerden onderling niet & voorspelden de resultaten niet 

▪ Conclusie: “intelligentiebenadering werkt niet!” 

o er kwam een gescheiden evolutie: 

▪ intelligentie: Binet die kijkt naar hogere orde processen, deze benadering 

domineerde tot jaren 70 intelligentie-onderzoek = individuele verschilbenadering 

▪ cognitieve psychologie = experimentele benadering, designs ontwikkeld om 

elementaire cognitieve taken te identificeren 



• Het “schoolbord” model van de cognitieve architectuur (black board model) 

o Notities: Je hebt sensorische input en deze moet geïnterpreteerd worden in termen van 

wat je in langetermijngeheugen hebt opgeslagen + ervaringen die je voortdurend opdoet 

gaan mentaal worden gerepresenteerd in het werkgeheugen, dit houdt de sensorische info 

tijdelijk bij, zorgt mee vr uitwisseling met langetermijngeheugen, uiteindelijk kan dit tot een 

motorische reactie leiden (heb je meestal al geleerd) 

o (1) Waarnemen en classificeren van nieuwe informatie ifv informatie in 

langetermijngeheugen al hebt opgeslagen 

o (2) Werkgeheugen: maken interne representaties vd ervaringen die online afspelen, 

executieve processen (aandachtsprocessen), we gaan er dingen mee doen 

o (3) Gelijktijdig uitvoeren van taken (cognitieve benadering = seriële taken) 

o (4) Werkgeheugen werkt als “schoolbord” 

▪ Er wordt vanalles op “geschreven” en als het vol is, wordt het terug weggeveegd  

o (5) Modaliteitspecifieke geheugenfuncties in werkgeheugen 

▪ Bv. fonologische loop: tijdelijk aantal woorden kunnen bijhouden 

▪ Of tijdelijk visuele info bijhouden 

▪ 2 slaafsystemen in werkgeheugen 

o (6) Van werkgeheugen naar langetermijngeheugen, vr info die belangrijk genoeg is 

o (7) Motorische reactie 

SNELHEID V. MENTALE PROCESSEN 

• Donder’s paradigma:  

o Versch elementaire processen proberen isoleren → kan dit 

doen wnr men te maken heeft met processen die 

onafhankelijk & serieel verwerkt worden 

▪ Uitvoering vh ene proces heeft geen effect op het 

andere 

▪ Kan je dan meten met reactietijdstudies 

o verschil in reactietijd bij onafhankelijke seriële verwerking: 

R(ingevoegd proces) = R(volledige taak met ingevoegd proces) – R (taak zonder ingevoegd 

proces) 

▪ bv. mensen een aantal letters geven, dan neem je die weg & dan vraag je ‘was T bij 

die reeks letters?’ 

▪ lineaire functie! Als er een letter bijkomt wordt het proces verlengd 

o snelheid-accuraatheid trade-off: alleen werken met correcte antwoorden 

▪ sommige tests zijn snelheidstests, maar als je het sneller doet maak je meer fouten 

▪ = mensen trainen om zo snel mogelijk te werken, maar wel weinig fouten maken → 

dan pas snelheid gebruiken als indicatie  



▪ In intelligentie-onderzoek traint men vaak mensen niet lang genoeg, je moet zeker 

werken met voldoende trials!  

o werken met voldoende trials 

• Keuzereactietijd 

o keuzereactietijd (2-8 lichtjes, beslissingstijd en bewegingstijd) 

o keuzereactietijd neemt toe met aantal keuzes 

▪ bevinding uit 1885: lineair verband tss reactiesnelheid in experimenteel met opzet 

met lichtje dat brandt & dan moet je op knopje drukken  

▪ je kan daar meer lichtjes van maken, moet kijken welk lichtje brandt & dan zo snel 

mogelijk pop lichtje drukken 

▪ beslissingstijd: op welk moment gaat persoon zijn vinger opheffen 

▪ bewegingstijd: op welk moment gaat persoon effectief drukken op het knopje 

o lineair verband: naarmate meer lichtjes = meer tijd nodig om keuze te maken  

o in intelligentie-onderzoek: is er een verband tussen klassieke intelligentie & 

keuzereactietijd?  

▪ JA: meta-analyse 

▪ Bv. wnr intercept lager ligt, dan scoren mensen hoger op IQ test 

▪ Sommige mensen gaan meer vertragen, wie meer vertraagt = hogere slope, dit is 

negatief gecorreleerd met intelligentie  

▪ Ook negatief gecorreleerd met variantie: sommige mensen zijn meer consistent in 

antwoorden → variabiliteit in antwoorden is negatief gecorreleerd met intelligentie 

▪ Verklaring: kunnen mensen aandacht houden?  

▪ Hoe lager reactietijd = hoe hoger intelligentie 

o Meten we eigenlijk hiermee efficiëntie van informatietransmissie? Hangt dit samen met 

algemene constitutional fitness?  

• Identificatiereactietijd: informatie oproepen uit lange-termijn geheugen 

o fysische identiteit van letters (a – a) 

▪ zijn dezelfde letters dezelfde fysische identiteit? 

o naamidentiteit van letters (a – A) 

▪ is dit dezelfde letter? 

o lexicale identificatie (KAMEEL/ MEELAK) 

▪ woorden & pseudowoorden geven & vragen of het een echt woord is of niet 

o semantische identificatie (KAMEEL – DIER) 

▪ mensen 2 woorden geven & vragen of ze tot dezelfde semantische categorie 

behoren 

▪ → verband met intelligentie neemt toe, naarmate de processen complexer worden 

+ vooral correlaties met verbale intelligentie 

• Inspectietijd: inspectietijd nodig voor 75% correcte antwoorden 

o Geen motorische reactie nodig  

o Tijd die je nodig hebt om te zien of 2 lijnstukken gelijk zijn 

o Tijd dat ze lijnstukken zien gaan ze verkorten & uiteindelijk gaan mensen op kans beginnen 

antwoorden 

o Sommige mensen hebben meer tijd nodig vr deze taak dan andere  

• Correlatie tussen -.3 en -.4 (hoe intelligenter, hoe minder tijd men nodig heeft) met g, maar 

o beperking van bereik: studenten 

▪ veel vd taken afgenomen bij studenten, zij zijn relatief homogeen & jonge mensen 

zijn sneller  

▪ als test wordt afgenomen bij de algemene populatie dan stijgt de correlatie 

o te weinig proeftrials 

o matige temporele stabiliteit (.6) 



▪ niet echt betrouwbaar in testhertestbetrouwbaarheid  

o na correctie relatie tussen -.6 en -.7 

• niet veel evidentie om dit te interpreteren als efficiëntie vd informatieverwerking 

o naarmate test meer g-geladen is correleert ze minder met inspectietijdtaak, meet dus 

waarschijnlijk een proces dat meer te maken heeft met specifieke intelligentiefactoren 

• Interpretatie: 

o snelheid is belangrijk (≠ good to be fast in dagelijks leven) 

o afhankelijk van de leeftijdsgroep 

▪ veel onderzoek gebeurt bij studenten, maar jongeren zijn vrij snel & dan leidt dit tot 

een onderschatting vh fenomeen 

o vast kenmerk v. informatieverwerking(langere taken voorspellen beter) OF maten voor 

verschillende mentale processen (verbaal IQ of perceptuele snelheid) 

▪ evidentie vr vast kenmerk is niet goed!  

▪ Zijn maten vr verschillende mentale processen 

WERKGEHEUGEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE 

• Werkgeheugen maakt duidelijke interne representatie v. wat er gebeurt in de omgeving  

o Maakt gebruik v. info die van buiten komt (tijdelijk opslagen) & info uit LTG ophalen  

• Onderscheid kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen 

o Centrale verwerker: kortetermijngeheugen 

• Kortetermijngeheugen: 

o modaliteitspecifieke slaafsystemen: systemen waar tijdelijk specifieke info wordt 

bijgehouden in de vorm zoals ze is 

▪ fonologische loop (vb. cijferreeksen voorwaarts): houdt een aantal woorden bij  

• sommige mensen hebben een grotere dan andere 

▪ Visuospatiaal schetsblad: info over beelden, vormen & bewegingen bijhouden 

• Evidentie vr visuele schetsblad & spatiale schetsblad onderscheid 

▪ Je kan experimentele taakjes waar je gelijktijdig de 2 systemen moet gebruiken of 

een vd 2 onderdrukken 

o werkgeheugen van centrale verwerker (vb. cijferreeksen achterwaarts) 

▪ cijferreeksen voorwaarts wordt typisch bijgehouden in fonologische loop 

▪ cijferreeksen achterwaarts = beroep doen op werkgeheugen vd centrale verwerker, 

je moet het bijhouden én er een bewerking op uitvoeren 

• Geheugenspantaken: meten werkgeheugen van centrale verwerker  

o Je krijgt een zin te lezen op een scherm & daarna een volgende & daarna een volgende, etc. 

en dan vraagt men wat telkens het laatste woord was vd zin 

▪ Dit kan je niet doen met de fonologische loop! Je kan dit niet allemaal bijhouden 

daar  

▪ Woorden die je je herinnert komen uit werkgeheugen vd centrale verwerker 

▪ Mensen vinden dit moeilijk & onthouden er meestal niet veel 

o inhoudsspecificiteit: r = .50 tussen leesspan en verbaal begrip 

▪ woordenschat test v. bv. de WAIS correleert ca. 0,50 met de geheugenspantaak 

o toch 1 factor over inhouden: r = .64 met g-factor 

▪ 1 factor komt door versch soorten geheugenspantaken samen te nemen  

▪ 2 type taken, helemaal niet complex & dit correleert zo hoog (intelligentiebatterij 

correleert meestal 0,80) 

o onderzoek bij Air Force rekruten: werkgeheugenfactor voorspelt redeneerfactor and g-

factor ASVAB 

o werkgeheugen vd centrale verwerker = heel voorspellend vr G-factor & redeneertaken 



• Wat is de relatieve bijdrage van verschillende functies van de centrale verwerker? 

o geheugenspan 

o kortetermijngeheugen zonder verwerking van informatie 

o aandachtscontrole zonder geheugen-component (vb. aandachtsafwisseling) 

o verwerkingssnelheid 

o opvolgen van mentale processen 

▪ welke component is belangrijkste om G-factor te verklaren? 

• Inconsistente bevindingen: 

o VS studie: aandachtscontrole 

▪ Mensen die zich beter kunnen concentreren = samenhang met G-factor 

o Spaanse studie: geheugenspan 

o Duitse studie: opvolgen van mentale processen 

o Verschillen tussen onderzoeken??  

▪ populatie/contextspecificiteit: maar zelfde resultaten in Griekenland en China → 

vonden vr 2 culturen met zelfde instrumenten dezelfde resultaten/verbanden  

▪ “Brunswickian symmetry” (Hundt) = onze G-factor vanuit psychometrische 

benadering is eig het resultaat v. heel veel verschillende testen dus we werken met 

een begrip dat redelijk complex, dus misschien is het dan naïef om te 

veronderstellen dat dit verklaard kan worden dr 1 proces in de centrale verwerker. 

Verschillende aspecten vd centrale verwerker dragen bij aan G-factor, het geheel is 

een goede onderbouwing vd G-factor 

VERBAAL BEGRIP 

• Hoge verbale competentie, niet noodzakelijk hoge logische of mathematische competentie 

o Testen zijn positief gecorreleerd, maar je kunt ze wel onderscheiden! 

• Lage verbale competentie gaat meestal wel samen met lage logische en mathematische 

competentie (uitzondering Williams syndroom) 

o Omgekeerde vd eerste stelling is dus niet geldig! 

o Heel slecht in wiskunde is zelden goed in verbale component & omgekeerd 

▪ = correlatie aan de onderkant vh intelligentiespectrum is vele hoger dan aan de 

bovenkant 

▪ Hoger in termen v. algemene intelligentie = de verbanden tss subtesten nemen af  

o Williams syndroom: scoren mathematisch erg zwak, maar hebben wel een vrij uitgebreide 

woordenschat, maar hebben geen normaal taalbegrip want hebben moeilijkheden met bv. 

metaforisch taalgebruik & ironie  

▪ Woordenschat is zeer letterlijk dus er is wel een effect op de verbale component, 

maar wel minder dan je zou verwachten 

• Wat is taalbegrip? Kintsch: interactief proces tussen laag niveau v. taalbegrip & hoog niveau met 

feedback tussen  

o laag niveau van begrip: woordbegrip en syntax (weten wat de woorden betekenen & 

grammaticale regels v. taal) 

o hoog niveau van begrip: tekstmodel en situatiemodel (model kunnen vormen vd tekst & 

deze kunnen situeren binnen een bep context) 

• “In case you missed it, a few days ago, Senator Clinton tried to spend $1 million on the Woodstock 

Concert Museum. Now, my friends, I wasn’t there. I’m sure it was a cultural and pharmaceutical 

event … I was tied up at the time.” Senator John McCain, Oct. 29, 2007, at a Republican debate in 

Orlando, Florida 

o Taalbegrip: je moet elk van deze woorden begrijpen & Engelse grammatica begrijpen vr de 

zinnen 



o Tekstmodel opmaken & dit situeren in de context (Clinton wou publiek geld gebruiken om 

het museum te ondersteunen & conservatieven hebben zich ertegen verzet, maar ‘tied up’ 

is verwijzing naar zijn tijd in de vietnam oorlog destijds”) 

o Pas als je dit beide kan doen = volledig tekstbegrip 

o Intelligentiemeting: lage niveaus kunnen we zeer makkelijk te pakken krijgen, maar om 

hogere niveaus te krijgen is moeilijker 

▪ Situeren in context is moeilijk, want is cultureel gegeven informatie → bv. mensen 

met interesse in politiek zullen deze test meer begrijpen, maar dit wil niet zeggen 

dat zij intelligenter zijn 

• Linguïstische vaardigheden op een laag niveau 

o woordkennis WAIS laadt .80 op g-factor, maar woordkennis/woordenschat is op zich geen 

informatie-verwerkingscomponent 

▪ zegt iets over uitgebreidheid vh kennisbestand dat we kunnen gebruiken 

▪ er wordt niet gewerkt met snelheid in deze test = verwerkingsaspecten 

o wel snelheid waarmee informatie wordt opgehaald (zie identificatiereactietijden) 

▪ woordenschattest correleert met informatieverwerkingsprocessen → mensen die 

sneller kunnen zeggen of iets een woord is, zijn ook mensen die een grotere 

woordenschat hebben 

o weinig individuele verschillen in semantische priming 

▪ bv. eerst arts aanbieden = later veel sneller ‘verpleegster’ herkennen  

▪ zeer robuust fenomeen 

▪ mensen verschillen hier niet veel in & is niet gecorreleerd met intelligentiemeting  

▪ = cognitief proces dat niet samenhangt met klassieke intelligentie 

• Geheugenspantaak: correleert met klassieke intelligentiemetingen + correleert met syntactisch 

inzicht  

o Hoe snel we syntactische info gaan oppikken 

• effect van werkgeheugen op zinsherkenning: hoe groter het werkgeheugen, hoe sneller, maar ook 

hoe meer gedifferentieerd 

o The evidence examined by the lawyer shocked the jury. 

▪ The defendant examined by the lawyer shocked the jury. 

▪ Verschil tss de 2 zinnen: ‘examined’ 

• Evidentie die wordt onderzocht door… 

• In 2e zin kan het 2 mogelijke betekenissen hebben → verdedigde 

onderzoekt of wordt ondervraagt 

▪ → Mensen met een lage geheugenspan gaan de 2 zinnen ongeveer even snel lezen 

▪ → Mensen met een grote geheugenspan gaan vertrekken bij de 2e zin door de 

grammaticale dubbelzinnigheid & vertragen om deze uit te klaren 

o The experienced soldiers warned about the raid before the midnight attack. 

▪ The experiences soldiers warned about the raid conducted the midnight attack. 

• Warned heeft 2 versch betekenissen 

• Mensen met een grotere geheugenspan nemen sneller waar dat er een 

dubbelzinnigheid is & gaan daar vertragen (adhv reactietijd herkennen, 

oogbewegingsstudies, etc.) 

o minder impact van gelijktijdige taken (geheugentaak en zinsbegrip) bij grotere 

geheugenspan 

▪ mensen met een hogere geheugenspan kunnen beter dual-processing taken 

uitvoeren (2 zaken tegelijk te doen) 



• DUS: het laag niveau kunnen we relatief makkelijk onderzoeken + evidentie dat 

informatieverwerkingsprocessen gecorreleerd zijn met woordbegrip & een rol spelen in verwerken 

v. syntactische info 

• Hogere-orde processen van begrip = moeilijker → wisselwerking tussen woorden en de betekenis 

vd zinnen & hoe deze een geheel vormen en gecontextualiseerd moeten worden 

o tekst- en situatiemodel complexe wissel-werking tussen werkgeheugen en lange 

termijngeheugen 

▪ werkgeheugen: info tijdelijk onthouden & betekenis aan geven 

▪ lange termijn geheugen: tekstmodel ontwikkelen & tekst kunnen situeren in 

context 

o probleem van onderscheid tussen culturele achtergrond en vaardigheid 

▪ maakt het moeilijk om dit te meten!  

▪ Moeilijk om gestandaardiseerde instrumenten te maken die nagaan hoe goed 

iemand een tekstmodel kan ontwikkelen 

VISUEEL-RUIMTELIJK REDENEREN 

• CHC-model: visueel & ruimtelijk samen → g.vpr: afzonderlijk 

• Visueel: vaardigheden om objecten in het visuele veld waar te nemen, te herkennen en te 

analyseren 

o Wat is het? 

• Ruimtelijk: vaardigheden om objecten te manipuleren in het geestesoog 

o Visuele info niet statisch bekijken, maar er dingen mee doen, zoals een mentale rotatie 

• Taken voor ruimtelijke taken & visuele taken zijn onderling nog redelijk gecorreleerd 

• Gv (grote factor), maar wordt onderscheiden in g.vpr model = P en R (perceptuele & rotationele zijn 

2 versch types v. vaardigheid) 

o Vanuit het hersenfunctioneren kunnen we de 2 posities begrijpen:  

o Visuele & ruimtelijke info komt toe in de occipitale lob 

▪ Visueel aspect wordt temporaal verwerkt 

▪ Rotationeel wordt pariëtaal verwerkt 

o Verklaart waarom ze substantieel gecorreleerd zijn, maar verklaart ook wrm ze toch uit 

elkaar kunnen gehaald worden 

• Typische testen voor Gv 

o Closure of forms = test waarbij je complex visueel material krijgt & daarin specifieke 

objecten moet herkennen 

o Speed of closure = eenvoudige test waarbij je zo snel mog eenvoudige vormen moet 

herkennen 

o Speed of rotation = je krijgt een vierkant en je moet dit zo snel mog mentaal roteren 

o Visualization = papier opplooien en je knipt er een hoekje af en je moet zeggen hoe het er 

zal uitzien als je het openvouwt  

o Memory for shapes = je krijgt verschillende vormen te zien, die worden weggehaald en dan 

moet je ze natekenen 

▪ Verschillende subtesten zijn vrij substantieel gecorreleerd, dus daarom wordt er 

vaak enkel gekeken nr de Gv factor 

• Visuele voorstelling:  

o Test: je krijgt een targetstimulus & een pijltje in welke richting deze gedraaid moet worden 

& dan krijg je een vergelijkingsstimulus waarvan je moet zeggen of deze hetzelfde is als de 

target of het spiegelbeeld 



▪ Als je mensen de target geeft & het pijltje en je wacht eventjes (om de rotatie te 

kunnen doen) & daarna pas geef je de vergelijkingsstimulus → mensen gaan dan 

heel snel reageren 

▪ Als je het pijltje geeft, maar je bent te snel dan gaat de reactietijd langer duren 

o bewerking op waargenomen en voorgestelde figuren gebruikt dezelfde mentale operaties 

▪ we gaan wel degelijk mentaal de figuren draaien → we maken een interne 

representatie & draaien deze mentaal 

o Reactietijdstudies van mentale rotaties 

▪ Geroteerde letter hetzelfde of spiegelbeeld van oorspronkelijke letter 

▪ Letter + richting van rotatie (zie Figuur 8.3) 

▪ Letter + richting van rotatie (wijzerszin) + geroteerde letter 90° tegenwijzerszin: 

reactietijd = rotatie 270° wijzerszin 

▪ Oordeel bij tussentijdse oriëntaties: hoe groter de afwijking van geprediceerde 

positie, hoe langer de reactietijd 

▪ naarmate mensen meer operaties moeten uitvoeren dan gaat correlatie met 

visuele intelligentie stijgen 

o evidentie voor mentale bewerkingen op interne representaties van externe visuele stimuli: 

ruimtelijk IQ = constructie, retentie en manipulatie van representaties 

o het gaat niet noodzakelijk om bewuste waarneming: differentiële verschillen tussen 

mannen en vrouwen 

▪ vrouwen: gemiddeld genomen een betere bewuste voorstelling  

▪ mannen: scoren hoger op mentale rotatietaken dan vrouwen 

▪ het gaat dus niet noodzakelijk over bewust voorstellen vh materiaal, je kan dit ook 

onbewust doen & hier toch efficiënt in zijn 

• ruimtelijk IQ gaat over de constructie, retentie & manipulatie v. representaties 

• Ruimtelijke oriëntatie (zit niet in klassieke intelligentiebatterij) → waar bevind je je ergens in de 

ruimte?  

o moeilijk te meten met klassieke IQ-tests 

o nieuwe mogelijkheden met virtuele omgevingen 

o grote individuele verschillen in hoe ruimtelijke taken worden opgelost: via mentale kaart of 

via herkenningspunten 

▪ mensen verschillen in hoe ze ruimtelijke oriëntatietaken oplossen 

▪ manier 1: interne kaart maken vd omgeving → mannen doen dit meer 

▪ manier 2: adhv referentiepunten in de omgeving → vrouwen doen dit meer  

▪ zijn 2 verschillende cognitieve processen 

o als je ruimtelijke oriëntatietaken afneemt dan hebben de scores op deze taken dus een 

verschillende betekenis  

• Bijdrage van informatieverwerkings-benadering: beperkt, want veelal zelfde stimulusmateriaal 

o “Deze benadering leert ons niet, de processen zijn theoretisch” 

o Maar: snelheidstaken zitten typisch gezien niet in intelligentietests & blijken er wel mee te 

correleren 

▪ Versch types snelheidstaken hebben een differentieel correlatiepatroon met onze 

intelligentiesubtests  

▪ Verbale intelligentie: specifieke cognitieve processen die eigen zijn aan de verbale 

intelligentie (geheugenspantaak) meten we niet met klassieke intelligentietest maar 

ze correleren er wel hoog op 

▪ Visueel-ruimtelijke tests, probleem: tests die we gebruiken in intelligentietests zijn 

dezelfde taken als die die in het labo worden gebruikt → wat is dan de meerwaarde 

van de cognitieve benadering als je met dezelfde taken bezig bent  



CONCLUSIES 

• We vinden wel degelijk heel specifieke informatieverwerkingsprocessen die duidelijk & 

interpreteerbaar samenhangen met onze intelligentiemeting 

• Individuele verschillen in informatie-verwerkingscapaciteit dragen bij tot individuele verschillen in 

cognitieve vaardigheden 

• Maar, ze zijn niet hetzelfde: informatie-verwerkingscapaciteiten leggen beperkingen op aan 

intelligentie 

o Bv. sommige mensen hebben bv. na een ongeluk nog maar een heel kleine fonologisch loop 

→ heeft impact op het begrip v. sommige zinnen 

• De aard van de beperkingen hangt af van de populatie (vb. jongeren vs ouderen) 

o Jongeren zijn gemiddeld genomen zeer snel 

o Mensen boven 60 = enorme verschillen in snelheid  

▪ Traagheid heeft effect op hoe we informatie verwerken 

Les 12 – Assessment  

INTELLIGENTIE EN DE HERSENEN 

• 3e laag v. hoe je naar intelligentie kan kijken (naast psychometrische & 

informatieverwerkingsbenadering) 

• Hersenbenadering: kijken nr welke aspecten v. hersenfunctioneren samenhangen met intelligentie  

o Descartes: dacht dat pijnappelklier link vormde tss ziel & lichaam →maar is niet zo: mentaal 

functioneren gebeurt in de hersenen, nadenken is gebaseerd op biologisch functioneren 

• Relatie tss grootte v. hersenen & intelligentie = zeer omstreden domein!  

• We kijken nr correlaties tss kenmerken vd hersenen & wat we zien met psychometrische of 

informatieverwerkingsbenadering 

o Maar correlatie is geen causale relatie! De relatie kan altijd omgekeerd zijn of verklaard 

worden dr een 3e variabele  

• Metafoor: hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen van een orkest 

o grootte en kwaliteit van orkest 

▪ = wat is verband tss grootte vd hersenen & onze intelligentie? 

▪ Is groter beter?  

o effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk 

▪ heeft niet altijd een effect! 

o muziek komt van overal 

o relatie tussen kwaliteit individuele musici en kwaliteit van orkest 

▪ deze relatie is niet zo eenduidig  

o effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid 

▪ maakt zelf geen ‘geluid’ dus je krijgt dit niet te pakken, maar is wel essentieel vr de 

kwaliteit  

▪ als deze wegvalt kan je zaken doen die je al dikwijls hebt gedaan, maar anders niet  

▪ fmri & eeg: vaststellen waar er in de hersenen activiteit is, maar minder duidelijk 

hoe de cognitieve taken op elkaar worden afgestemd! Misschien krijgen we dit niet 

te pakken met onze klassieke instrument 

o muziek is een emergent kenmerk  

▪ cognitief functioneren = geen optelsom v. individuele cognitieve processen & 

betrokken hersenstructuren, maar het gaat wel om hoe goed het samenspel tot 

stand komt 

 



STRUCTUUR VD HERSENEN 

• Vier kwabben  

o frontale 

o occipitale 

o pariëtale 

o temporale 

• Cerebellum (kleine hersenen, geen centrale rol vr cognitief 

functioneren) 

• Subcorticale structuren 

o Gyrus cinguli: communicatie in cortex → is heel belangrijk! = 

informatietransmissie tss versch delen in cortex 

o Limbisch systeem (Hippocampus, Amigdala) 

▪ Amygdala: niet belangrijk vr klassiek cognitief functioneren, maar voor emotie, is 

eigenlijk een relevantiedetectie-orgaan → er wordt gesignaliseerd dat wat gebeurt 

belangrijk is vr de overleving v.e. persoon, daarna krijg je een emotieproces = HOT 

COGNITION 

▪ Hippocampus = COLD COGNITION (traditioneel in intelligentietests) 

• Aanduiden van gebieden en deelgebieden 

o Frontaal – Posterieur (voorkant – achterkant) 

o Ventraal – Dorsaal (naar beneden – naar boven) 

o Mediaal – Lateraal (naar het midden – aan de buitenkant)  

• Somatosensorische en motorische informatie contralateraal afgebeeld  

o Links in ons lichaam waarnemen, gaat nr rechterhersenhelft & omgekeerd  

• Lateralisering van functies: taalfuncties vooral links, maar individuele verschillen (hogere mentale 

functies) 

o Bij de meeste mensen zit taalfunctie links! Mensen verschillen vaak in hoe hersenen 

functioneren 

• Neuronen 

o netwerk van neuronen 

▪ niet kijken nr individuele neuronen, kijken nr hoe de communicatie verloopt tss 

verschillende neuronen 

o grijze en witte stof 

▪ verschil: hoe zeer neuron beschermd is 

▪ grijs: onbeschermd → zorgen vr lokale informatieverwerking 

▪ witte stof: myelinelaag er rond → communicatie tss verschillende hersendelen 

TECHNOLOGIEËN 

• Postmortem onderzoek = historisch gezien 

o Info over hoe iemand functioneerde tijdens zijn leven & nadien ging men kijken nr speciale 

kenmerken 

o Bv. Einstein: pariëtale lob was groter dan bij gemiddelde persoon 

o Problematisch: dit is na het overlijden & er kunnen heel veel redenen zijn wrm mensen 

overlijden 

▪ Er kunnen ziekteprocessen geweest zijn die zich nog niet tonen in gedrag, maar wel 

in hersenen (bv. klontering v. neuronen bij Alzheimer) 

• Gedragsveranderingen na hersenbeschadiging 

o Bekende case: Phineas Gage, ijzeren balk door frontale lob → na ongeval kon hij zich niet 

meer concentreren, was niet meer betrouwbaar, etc. 



o Probleem: niet noodzakelijk goede metingen hebben v. voor de hersenbeschadiging = 

gissing v. hoe iemand functioneerde vr het onderzoek 

▪ Je weet niet wat typisch toe te schrijven is ah ongeluk & wat al karakteristiek was 

voor de persoon 

• Technologieën om hersenstructuren te onderzoeken 

o X-stralen 

o Computer Axial Tomography (CAT) 

o Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

o Diffusion Tensor Imaging (DTI) 

• Technologieën om hersenfunctioneren te onderzoeken → welke hersenprocessen actief zijn, wnr 

we bepaalde taken uitvoeren 

o Positron Emission Tomography (PET) scanning 

o Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

o Electroencephalograms (EEG) en Event Related Potentials (ERP) 

• Drie grote problemen 

o (1) Ruimtelijke en temporele resolutie = hoe precies kunnen we vaststellen waar ies 

plaatsvindt & wanneer iets plaatsvindt in de hersenen 

▪ MRI, PET en CAT: accuraat tot op millimeters, dus geen individuele neuronen 

• We kunnen hersenstructuren in kaart brengen  

▪ fMRI: Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) reactie trager dan eigenlijke 

hersenactiviteit 

• gaat ons iets zeggen over metabolisme: als hersenen actief zijn, gaan ze 

energie gebruiken, dit heeft een effect op het lokale zuurstofniveau in het 

bloed  

• probleem: hier zit een tijdsverschil tussen! 

• fMRI = geen goede temporele resolutie, maar wel goed ruimtelijk  

▪ onderscheiden van signaal en ruis: vergelijken van condities 

• we gaan overal activiteit zien → dus je werkt met een controleconditie & 

een experimentele conditie en je kijkt naar het verschil 

• je hebt ook meerdere afnames nodig zodat je een gemiddelde kan maken 

▪ EEG/ERP: zeer snel, maar locatie een probleem 

• Kijken nr elektrische signalen die heel snel worden doorgegeven = goede 

temporele resolutie  

• Maar men plaatst elektroden op de schedel dus we kunnen niet heel 

precies zeggen waar de activiteit heeft plaatsgevonden = geen goede 

ruimtelijke resolutie  

▪ Dus interessant om Fmri & eeg samen te gebruiken 

o (2) Middelen omwille van ruis → om betrouwbare informatie vast te stellen, moeten we 

ruis onder controle krijgen door te middelen 

▪ niet meer identificeren van individuele verschillen → je kan een gemiddelde 

uitkomen dat voor niemand een goede beschrijving is  

▪ grote verschillen tussen mensen mogelijks onopgemerkt (vb. i.f.v. geslacht) 

• hersenen zien gemiddeld genomen anders georganiseerd tss mannen & 

vrouwen, dus soms kan je op een gemiddelde uitkomen dat geen betekenis 

heeft vr de beide geslachten 

o (3) Logistieke problemen 

▪ vragen veel tijd 

▪ fysiek ongemak 

▪ duur onderzoek 



• → kleine steekproeven: onderscheidingsvermogen? 

o Zeker bij fMRI onderzoek!  

o Probleem v. onderscheidingsvermogen: als je met kleine steekproeven werkt, dan is de 

kans dat je ten onrechte de nulhypothese niet verwerpt zeer groot  

▪ Er kunnen veel effecten aanwezig zijn, maar die je niet detecteert o.w.v. de kleine 

steekproeven 

• → oplossing: vergelijken extreme groepen: representativiteit? 

o Bv. mensen die heel taalvaardig zijn vs mensen die dyslexie hebben  

o Dat is interessant, maar kan ook problematisch zijn 

▪ Kan zijn dat de extreme groepen duidelijk van elkaar verschillen, maar dat het 

verschil niets te maken heeft met de normale variabiliteit in de populatie  

▪ Bv. je onderzoekt interindividuele verschillen in hoe snel mensen kunnen lopen → 

mensen die geen benen hebben, mensen die 1 been hebben en mensen die 2 

benen hebben & je bekomt hiermee een zeer groot effect! Dit onderzoek zegt 

helemaal niets over de normale variatie in de populatie, want bijna iedereen in de 

populatie heeft 2 benen. 

HERSENSTRUCTUREN EN COGNITIE 

• Algemene vraag: Welke cognitieve processen worden waar verwerkt in de hersenen?  → heel veel 

onderzoek naar  

o Is een andere vraag dan welke interindividuele verschillen die we meten in intelligentietests 

hangen samen met interindividuele verschillen in hersenfunctioneren of hersenkenmerken? 

• Verschillende functies niet exclusief in specifieke hersengebieden, maar 

o Frontale kwab:  

▪ werkgeheugen en aandachtscontrole vh werkgeheugen 

▪ inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag) 

• onderdrukken v. bepaalde reacties 

• soms hebben we conflict tss een emotiegedreven reactie & reactie obv een 

evaluatie → je gaat proberen om de emotiegedreven reactie te 

onderdrukken (bv. agressief zijn) 

▪ links posterieur: Broca’s gebied voor verbale expressie 

• belangrijk bij spraakproductie, maken v. begrijpbare zinnen  

o Pariëtale kwab: 

▪ analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensomotorische bewegingen 

(collateraal) 

▪ richten van aandacht op sensorische input 

• centrale verwerker: beslissen waar aandacht op gericht wordt & hiervoor is 

deze kwab belangrijk 

▪ lokaliseren van objecten en identificeren van beweging 

• waar bevindt zich iets in de ruimte? Komt er iets naar mij toe of gaat het 

van mij weg?  

▪ ondersteunen werkgeheugen (i.s.m. frontale kwab) 

• hebben hier de slaafsystemen vh werkgeheugen  

o Temporale kwab: 

▪ betrokken in horen 

▪ links posterieur: Wernicke’s gebied voor zinsbegrip 

• kunnen begrijpen v. verbale info die binnenkomt 

▪ rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit links) 

▪ identificatie van visueel materiaal 



• wat is het dat ik zie?  

• Verschil met pariëtale kwab: waar zie ik iets & hoe beweegt het? NIET wat! 

o Occipitale kwab: 

▪ gespecialiseerd in visuele analyse op laag niveau 

• = collateraal  

▪ visuele informatie doorgestuurd naar temporale kwab voor identificatie van 

objecten 

• info wordt ventraal doorgestuurd nr de temporale kwab vr te zien wat het 

is  

▪ visuele informatie doorgestuurd naar pariëtale kwab voor objectlocatie en 

identificeren van beweging 

• Info wordt dorsaal doorgestuurd nr pariëtale kwab voor te identificeren 

waar iets zich bevindt & hoe het beweegt 

▪ CHC-model: factor Gv, hier zit zowel ‘wat’ in, als het kunnen roteren & bewegen v. 

objecten 

▪ G.vpr model maakt een onderscheid tss perceptie & rotatie → dit sluit aan bij het 

hersenfunctioneren! 

• Eerst wordt alles verwerkt in de occipitale kwab (dus alle rotationele en 

visuele subtesten zijn iets meer met elkaar gecorreleerd hierdoor) dan 

wordt info doorgestuurd naar temporaal & pariëtaal (rotatie & perceptie 

zijn onderscheiden psychologische functies want worden verwerkt op 

versch plaatsen) 

o Het limbisch systeem 

▪ Amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïnhibeerd in 

frontale en prefrontale gebieden) 

• Is misschien info die onderdrukt moet worden om te kunnen functioneren 

in de samenleving 

• Je moet ook een koude cognitieve evaluatie maken van wat het meest 

interessante is om te doen 

• Motivatie door de emotie is niet steeds de meest interessante reactie op 

dat moment  

▪ Hippocampus: 

• speelt belangrijke rol bij opslagen in declaratief geheugen 

o beslist welke info wordt opgeslagen 

• leren van ruimtelijk indelingen 

o ruimtelijke info wordt in hippocampus zelf opgeslagen 

o gyrus cinguli 

▪ systeem dat zorgt vr de connectie tss de verschillende corticale gebieden & spelen 

heel belangrijke rol bij executive control 

▪ vormt een circuit samen met frontale systeem: belangrijk voor aandacht 

(“executive control”) 

• = organisatie & samen laten werken vd verschillende cognitieve systemen 

HERSENEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE 

• Verband tussen intelligentie en hersenvolume 

o maatschappelijk zeer gevoelig → wordt eenvoudig causaal geïnterpreteerd 

▪ “hoe groot je hersenen zijn is een puur genetisch effect DUS intelligentie is ook een 

genetisch effect” → deze redenering is problematisch  



▪ Ratten grootbrengen in stimulerende vs arme omgevingen → ratten in de 

stimulerende omgeving grootgebracht hebben grotere hersenen, maar we kunnen 

dit natuurlijk ook niet zomaar naar mensen generaliseren  

▪ Maar: hersengrootte leidt dus niet automatisch tot een bepaalde intelligentie 

o volwassen man: 1400cc3 en 1,3kg 

o vrouwen, kinderen en ouderen minder 

▪ vrouwen ongeveer 100 kubieke centimeter minder  

o gemiddeld effect bij witte & zwarte mensen v. ongeveer 20 kubieke centimeter = nog meer 

omstreden 

▪ er zijn er die beweerd hebben dat dit verschil verklaard wrm de verschillen tss wit & 

zwart zo groot zijn = 1 standaarddeviatie in de VS dat zwarten lager scoren op een 

intelligentietest 

▪ gemiddeld genomen hebben mannen & vrouwen ongeveer hetzelfde IQ → als 

hersengrootte dan effectief de verklaring zou zijn vr de verschillen tss witte & 

zwarte mensen dan zou je ook een gigantisch verschil moeten vinden tss mannen 

en vrouwen, maar dit vinden we helemaal niet!  

▪ Dus deze claim houdt weinig steek 

• Vergelijking tussen soorten (hangt hersengrootte over soorten heen samen met cognitief 

functioneren?) → hier is vrij sterke evidentie voor! 

o Men gaat kijken nr wat de voorspelde hersengrootte is v.e. soort gegeven het 

lichaamsgewicht 

▪ Bv. kleine zoogdieren vs grote zoogdieren → naarmate het dier groter wordt, zullen 

de hersenen groter zijn, maar wat is de verwachtte grootte gegeven een bepaald 

lichaamsvolume? 

o Allometrische vergelijking: E(Bi) = AgSrg,  

▪ Verwachte hersenvolume v.e. soort ifv lichaamsvolume vd soort 

▪ Ag = factor die specifiek is vr het dier dat men bestudeert, bv. bepaalde ag vr de 

zoogdieren 

▪ Rg = macht, ook specifiek vr de zoogdieren 

▪ Verhoudingsgewijs gaan hersenen toenemen naarmate het lichaamsgewicht ook 

toeneemt, maar wel minder sterk toenemen dan het lichaamsgewicht (de 

parameters vr bv. zoogdieren zijn kleiner dan 1) 

o Encefalisatieratio: Ci = Bi/E(Bi),  

▪ Je kan vr elke soort berekenen wat het verwachtte hersenvolume is ifv 

lichaamsmassa & dan kan je deze ratio berekenen 

▪ = reële hersengewicht delen door verwachtte hersengewicht 

▪ Sommige soorten hebben verhoudingsgewijs grotere hersenen dan je zou 

verwachten obv lichaamsgewicht & ook omgekeerd 

o Relatieve encefalisatieratio: Rj = Cj/Ci 

▪ 1 soort nemen als referentiepunt & encefalisatieratio vd andere soorten delen door 

dat referentiepunt  

o Bij primaten correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, sociaal redeneren en 

vernieuwing 

• Evolutionaire evidentie → encefalisatieratio nemen vd homo sapiens sapiens nemen als 

referentiepunt & kijken nr wat relatieve encefalisatieratio is in vergelijking met andere soorten  

o RChimpansee = .3 

o RAustralopithicus = .4 

o RHomo erectus = .8 

▪ We hebben grotere hersenen dan deze soort & deze hierboven 



▪ Verhoudingsgewijs zijn onze hersenen groter geworden dan je zou verwachten obv 

alleen het groter worden v. ons lichaam   

o RNeanderthaler = 1 

▪ Hiermee zijn we vergelijkbaar = gelijkaardige relatieve encefalisatieratio 

• Soorten die een grotere relatieve encefalisatieratio hebben:  

o gaan in grotere groepen leven, zijn in staat om complexere sociale contacten aan te gaan 

o hangt samen met sociaal redeneren, beter sociale situatie inschatten 

o samenhang met gebruik v. werktuigen 

o samenhang met leren v. nieuwe gedragingen om concrete problemen op te lossen 

• Conclusie: verschillen tussen soorten bekijken = hersenvolume is dan zeer belangrijk om verschillen 

in cognitief functioneren v. die soorten te begrijpen 

o Is dit ook zo op het individuele niveau bij mensen?  

• Verband bij mensen 

o Galton: r = .11 tussen schedelomtrek en prestatie van Cambridge studenten 

▪ Eerste die dit empirisch heeft proberen onderzoeken 

▪ Dit is een onderschatting vh effect dr de homogeniteit (Cambridge studenten) 

o Rushton: schedelvolume groter van officieren dan van gewone soldaten, r = .15 tussen 

schedelkenmerken en IQ 

▪ Zit sterk aan de genetische kant 

▪ Heeft dit opnieuw onderzocht ih leger vd VS 

▪ Vond een iets sterker effect  

o Bij gebruik van beeldtechnieken: r = .33 

▪ Gekeken nr hersenvolume & correleren met algemene intelligentie  

o Relatie tussen schedelvolume en hersenvolume = .5 

▪ Schedelomtrek is geen precieze maat vr hersenvolume, het zegt wel iets maar er zit 

nog heel veel variabiliteit op 

o Er is dus wel degelijk een verband! = rond de 0,30 

▪ Indien je het puur causaal zou kunnen interpreteren (wat waarschijnlijk niet het 

geval is), dan verklaar je maar 9-10% vd intelligentie 

▪ 90% wordt dus niet verklaard dr hersenvolume (en eigenlijk klopt causale 

interpretatie toch niet) 

o Relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van witte stof 

▪ Beiden dragen bij tot intelligentie  

• Structurele verschillen en hun relatie met g → hangt intelligentie samen met het volume v. 

sommige delen in de hersenen?  

o Er zijn specifieke delen vd hersenen waarvan de densiteit meer gecorreleerd is met 

intelligentie (frontale & pariëtale gebieden, gyrus cinguli, limbische systeem & grootte vd 

amygdala) 

o Probleem: het hangt af vd studie → er is weinig systematiek over studies, ze wijzen niet 

allemaal dezelfde hersendelen aan  

o Meten van corticale densiteit per hersengebied: 

▪ meeste relaties met frontale, pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het limbische 

systeem 

▪ maar inconsistente relaties m.b.t. welk gebied 

• Verklaringen voor inconsistenties: 

o Statistisch 

▪ Veel vd studies werken met te kleine steekproeven 

o hersenen wat anders georganiseerd 

▪ er zijn interindividuele verschillen in hoe hersenen zijn georganiseerd 

o verschillende betekenissen van g 



▪ heeft te maken met intelligentiemeting 

▪ g-factor is niet altijd hetzelfde (hangt af vd subtesten in de testbatterij)  

• maar het is wel zinvol!  

• Het belang van efficiëntie: 

o Misschien draait het niet om architectuur, maar wel hoe het werkt  

• Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ 

o historisch goede argumenten voor theoretisch tegengestelde verbanden 

▪ 1) mensen die intelligent zijn, scoorden hoger op intelligentietests & dit kwam 

omdat ze meer energie ter beschikking hadden → dus hogere intelligentiescores 

gaat samen met meer verbruik & meer metabolisme in de hersenen 

▪ 2) mensen die intelligenter zijn, hebben efficiëntere hersenen & verbruiken dus 

minder en hebben minder metabolisme  

o minder metabolisme bij hoog IQ 

▪ deze theorie is over het algemeen correct 

▪ mensen die hoger scoren op cognitieve taken laten over het algemeen minder 

metabolisme zien 

▪ mensen die intelligenter zijn, laten minder amplitude zien  

▪ het gaat dus om efficiëntie! Minder energie nodig om dezelfde taak uit te voeren 

o amplitudes van neurale responsen (EEG/ERP) negatief gecorreleerd met verbaal en visueel-

ruimtelijk redeneren (effect het sterkste voor mannen en visueel-ruimtelijk redeneren, en 

voor vrouwen en verbale problemen) 

• fMRI bij zinsbegriptaak → mensen die intelligenter (verbale intelligentie, geheugenspan) zijn gaan 

in bepaalde contexten wel meer reactief zijn  

o hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit 

o hoe groter de geheugenspan, hoe minder activiteit/metabolisme  

▪ minder mentale fysische energie nodig om eenzelfde taak uit te voeren 

▪ = algemeen effect 

o hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen en hoe meer 

coördinatie tussen de activiteit in verschillende gebieden 

▪ verhoudingsgewijs gaan ze meer energie investeren in complexere zinnen 

▪ bij eenvoudige taken gebruiken ze bijna niets 

▪ zetten energie op een efficiëntere manier in  

• Drie-terug-taak:  A B X A R Q K K Q → men krijgt een reeks letters & telkens wnr een letter verschilt 

die dezelfde is als de letter 3 terug dan moet men reageren  

o Toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden bij lokaas 

▪ Lokaas: letters die terugkeren maar niet beantwoorden aan de 3 terug regel, dus je 

moet dan de reactie inhiberen  

▪ Onderdrukken vd reactie zit vooral in frontale gebieden 

o Toename metabolisme correleert met RPM 

▪ Dit effect correleert met de Ravens Progressive Matrices → interessant want de 

drie-terug-taak heeft niets te maken met redeneren  

▪ Verklaring: werkgeheugen dat in beide testen een rol speelt + in RPM moet je 

oplossingen die niet werken ook kunnen onderdrukken 

• Wat bij hersenen die “inactief” zijn? → wat gebeurt er wnr je hersenen geen opdracht geeft? 

o Mensen nr video’s laten kijken en terwijl hun hersenactiviteit gemeten & nadien ook hun 

klassieke intelligentie gemeten  

o Hersenactiviteit bij het bekijken van video’s: hoog IQ (RPM) grotere coördinatie  

▪ Mensen met een hoger IQ, dan is er meer activiteit & meer communicatie tss de 

hersendelen (= omgekeerd effect) 



▪ Intellectueel engagement: mensen die krant meer volledig lezen zijn mensen die op 

het einde vh jaar hogere scores halen = meer interesse & spontaan meer zich 

betrekken in cognitieve activiteit  

▪ Mensen die hoger scoren op intelligentietesten gaan cognitief actiever zijn wnr het 

niet moet, maar wnr ze een taak specifiek moeten uitvoeren dan hebben ze vr 

diezelfde taak minder energie nodig 

o tussen objectherkennings- en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfr. 

intellectueel engagement). 

• Conclusie:  

o intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte hersenen 

▪ efficiëntie is vele belangrijker 

o niet één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere hersengebieden die 

efficiënter georganiseerd zijn 

DE HERSENEN EN SPECIFIEKE COGNITIEVE FUNCTIES 

• Relatie tussen werkgeheugen en IQ: hoog g-geladen taken en hersenschade ➔ parieto-frontale-

integratietheorie 

o Werkgeheugen is vr intelligentie een zeer belangrijk mechanisme! 

o frontale cortex: bij de taak blijven, aandacht nr binnen gericht, intern geconcentreerd met 

de taak bezig zijn 

o pariëtale cortex: integratie van sensorische informatie en tijdelijk opslagen van informatie 

▪ gelateraliseerd: ruimtelijke en visuele stimuli meer rechts, verbale stimuli meer 

links 

▪ richten op info nr buiten & sensoriële info tijdelijk bijhouden adhv de 2 

slaafsystemen 

o Anterieure gyrus cinguli: responseselectie, inschatten van gevolgen beslissingen, moduleren 

emotionele en niet-emotionele aspecten  

▪ Zorgt vr de communicatie tss de gebieden 

▪ Bepaalt mee wat de responsselectie zal zijn, inschatten v. gevolgen & beslissingen & 

gaat moduleren v. emotionele en niet-emotionele aspecten 

• Bij werkgeheugentaken zijn vooral de frontale & de pariëtale lob actief, zowel links als rechts   

o Afhankelijk vh soort taak is het dominant meer links of rechts 

o Het is vooral lateraal (veel minder mediaal) + vooral pariëtaal & frontaal  

• Verbale intelligentie 

o verbale expressie: Broca’s gebied (linkse posterieure frontale kwab) 

o verbaal begrip: Wernicke’s gebied (linkse posterieure temporale kwab) 

o relatie met hersenactivering en neurale densiteit 

▪ hoe groot zijn die gebieden & hoe goed zijn mensen in zinsbegrip etc.  

 

o zinsbegrip:  

▪ bijkomende activering in linkse frontale gebieden als er complexere zinnen worden 

aangeboden 



▪ hoe complexer te taak hoe meer activering in alle verschillende taalgebieden 

• Perceptuele en rotationele vaardigheden ➔verschillende paden van visuele informatie: 

o optische kanaal en gerelateerde subcorticale structuren ➔ occipitale kwab  

o ➔ dorsale route naar pariëtale kwab: waar en beweging?  

o ➔ ventrale route naar temporale kwab: wat? 

• Niet iedereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschil tussen visuele en verbale strategie 

(o.a. omwille van prenatale invloed van androgenen) 

o Specifieke functies worden op specifieke plaatsen verwerkt: 

o Bv.. g.vpr model 

▪ G = werkgeheugen 

▪ V = verbale gebieden, Broca & Wernicke 

▪ P = temporaal 

▪ R = pariëtaal  

o Maar het is niet zo eenvoudig want we worden geconfronteerd met een probleem: mensen 

gaan eenzelfde cognitieve taak niet noodzakelijk op dezelfde manier uitvoeren 

▪  We komen dan in de problemen met de interpretatie vd gegevens 

• Onderzoek met zinverificatietaak: figuur + zin ➔ is de zin correcte beschrijven van figuur? 

o Taak: je krijgt een eenvoudig plaatje en een eenvoudige zin & je moet zeggen of het 

juist/fout is 

o Mensen kunnen de taak op 2 manieren uitvoeren: 

▪ 1) op een visuele manier: zin omzetten in een plaatje & zien of ze corresponderen 

▪ 2) op een verbale manier: plaatje verbaal beschrijven & zien of dit overeenkomt 

met de zin  

• Weten we adhv introspectie (is niet superbetrouwbaar, want gebeurt niet 

altijd bewust) 

• We kunnen het wel vrij objectief vaststellen (zie verder) 

o Verschillende soorten zinnen → zin kan juist/fout zijn + affirmatief/negatief 

▪ juist affirmatief 

▪ fout affirmatief 

▪ juist negatief 

▪ fout negatief 

o Bij verbale strategie langere RT bij negatieve formuleringen + correlatie met verbaal IQ + 

activatie in linkse posterieure frontaal gebied 

▪ Bij verbale strategie heb je meer tijd nodig wnr er een negatie in de zin staat 

o Bij visuele strategie langere RT bij foute uitspraken + correlatie met ruimtelijk IQ + activatie 

in het rechts pariëtaal gebied 

▪ Wnr je een visuele strategie gebruikt dan heb je meer tijd nodig wnr het item fout is  

o Cognitief-psychologisch onderzoek: taak + verbale intelligentietest + visueel-ruimtelijke 

intelligentietest 



▪ Mensen die verbale strategie gebruiken om de taak op te lossen = negatieve 

correlatie met verbale vaardigheid → taak sneller oplossen met verbale strategie = 

hogere score op verbale vaardigheid 

▪ Mensen die sneller zijn met een ruimtelijke visuele strategie, scoren hoger op 

ruimtelijk-visuele vaardigheid 

▪ Bewijst verder dat ze 2 verschillende manieren gebruiken + dat interindividuele 

verschillen een verschillende betekenis kunnen hebben (je meet niet 1 

psychologisch proces) 

o fMRI:  

▪ mensen die verbale strategie gebruiken = Broca’s gebied heel actief + geen 

pariëtale activiteit  

▪ mensen die visuele strategie gebruiken = Broca helemaal niet actief + wel pariëtale 

activiteit 

o dit is ook een mogelijke verklaring vr de g-factor: mensen gaan systematisch v. elkaar 

verschillen in hoe ze cognitieve taken gaan oplossen 

▪ sommige gaan zoveel mogelijk verbaal oplossen & anderen zoveel mogelijk taken 

visueel-ruimtelijk oplossen 

▪ gevolg: heel veel testen gaan zich op een gelijkaardige manier gedragen omdat 

mensen dit met dezelfde processen aanpakken 

▪ is problematisch vr intelligentie-onderzoek: we kunnen er niet van uit gaan dat wnr 

we eenzelfde taak aanbieden dat ze op dezelfde manier wordt opgelost → dus we 

zijn dan andere processen ah meten 

• Oriëntatievaardigheid: in staat zijn om je te oriënteren in de ruimtelijke context 

o Is in sommige culturen zeer belangrijk & essentieel om te overleven  

o ontwikkelen van mentale kaart van omgeving en zichzelf erin situeren 

▪ ook hierin bestaan interindividuele verschillen: sommige mensen gaan kijken nr 

herkenningspunten (meer vrouwen dan mannen) 

o deel van intelligentie, maar niet gemeten 

▪ naarmate grotere oriëntatievaardigheid = beter cognitief functioneren 

▪ kan wel gemeten worden met een gaming-benadering  

o hippocampus groter bij Londense taxichauffeurs  

▪ (http://video.nationalgeographic.com/video/london-taxi-sci) 

▪ Ruimtelijke info wordt opgeslagen in de hippocampus  

▪ Kritiek: misschien was de hippocampus al vergoot? → maar in deze studie was het 

effect het sterkste bij de taxichauffeurs die het langste reden, dus is een 

continuerend effect dat naarmate ze langer rijden, de hippocampus gaat vergroten 

• Lange-termijn geheugen 

o Drie soorten geheugen: episodisch geheugen, semantisch geheugen, procedureel geheugen 

▪ Episodisch: herinneren in welke situaties je al bent terecht gekomen 

▪ Semantisch: betekenis v. woorden herinneren & grammaticale regels 

▪ Procedureel: herinneren hoe je dingen moet doen 

▪ Semantisch & procedureel is vaak niet bewust  

o Twee mechanismen om info op te roepen: expliciet en impliciet 

▪ Expliciet geheugen: herinneren wat we weten, wnr we iets geleerd hebben, wnr 

iets gebeurd is 

▪ Impliciet: het meeste is impliciet, zelfs vr het episodische geheugen kan er sprake 

zijn v. impliciete herinneringen 

• Bv. mensen met een depressie die behandeld zijn met elektroshocks: 

expliciet geheugen is weg aan die ervaring, maar reageren wel affectief als 

ze bijvoorbeeld terug op die plek zijn 

http://video.nationalgeographic.com/video/london-taxi-sci


o Opslagen van informatie: 

▪ Frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit: mentale representatie van de 

ervaring 

• Heel tijdelijk een interne representatie maken v. wat we ervaren → wordt 

gemaakt in dit circuit (info opslagen in werkgeheugen, in slaafsystemen, 

aandacht richten, etc.) 

▪ Hippocampus en structuren in mediale temporale cortex: beslissen en opslagen 

• we kunnen niet alle info opslagen dus we moeten beslissen welke info we 

best blijvend ter beschikking hebben & welke we kunnen vergeten → 

gebeurt in de hippocampus & mediale temporale cortex  

▪ Opgeslagen in hippocampus (ruimtelijke representaties) en over hele cortex  

• Effectief opslagen v. ruimtelijke info is in de hippocampus 

• Andere soort info kan opgeslagen worden over de hele cortex 

▪ Bv. woordkennis & uitgebreidheid ervan hangt samen met hoe efficiënt je intern 

ervaringen kan representeren & hoe efficiënt je ze kan opslagen → woordkennis 

zegt dus ook iets over het circuit & de efficiëntie vd hippocampus en mediale 

temporale cortex 

NEURALE PLASTICITEIT 

• Wnr we nieuwe dingen leren = nieuwe connecties vormen in de hersenen 

• Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren 

• Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen: neurale plasticiteit aspect van intelligentie? 

o Mensen hoog op g leren sneller (hippocampus wordt ook sneller groter) 

▪ Intelligentie hangt samen met leervermogen! 

o Intelligentiemeting vanaf begin van lagere school = intelligentie begint te stabiliseren → 

men dacht lange tijd dat alles wat ervoor gebeurde, dat de omgevingsinvloeden dan vooral 

gingen bepalen hoe intelligent je bent  

▪ Maar het is niet zo dat intelligentie dan pas stabiel is → enkel wnr we werken met 

klassieke intelligentietests  

▪ Evidentie dat er al kenmerken zijn v. cognitief functioneren v. baby’s die stabiel 

samenhangen met intelligentie  

o Habituatie bij baby’s (6m-1j): correlatie van .36 met IQ op 21 jaar 

▪ Baby’s verschillen in snelheid waarin ze habitueren  

▪ Baby die snel habitueert is heel snel verveeld & zullen meer naar bv. een nieuw 

speelgoed gaan  

▪ Verband is een onderschatting want we meten habituatie niet zo betrouwbaar  

▪ Verklaring: efficiëntie waarmee baby een interne representatie maakt vd 

omgeving/object → snellere interne representatie maken = beter opslaan in LTG, 

dus ze gaan sneller verveeld zijn 

▪ Habituatie zegt dus iets over neurale plasticiteit → dit meten we ook met een 

intelligentietest: hoe efficiënt mensen kunnen leren (is hier een goede voorspeller 

voor) 

o Reorganisatie van cerebrale cortex tijdens adolescentie → interindividuele verschillen: 

verloopt bij sommige adolescenten sneller dan bij anderen & deze snelheid wordt 

voorspeld dr intelligentietests 

• Intelligentie houdt verband met diverse hersensystemen (zie Fig. 7.8). 

o Dus intelligentie is niet zomaar te verklaren dr de efficiëntie v. informatietransmissie 

o Er zijn versch hersensystemen die een circuit vormen & die samenwerken 

• Sommige aspecten van intelligentie meten we met onze testen, andere niet. 



o Bv. bij mensen die niet nieuwe info kunnen opslagen na een hersenbeschadiging, maar die 

wel een normaal LTG hebben & daar info uit kunnen oproepen → kunnen normaal een 

verbale vaardigheidstest uitvoeren en daar geen effect v. vertonen  

• Densiteit van grijze en witte stof hangt samen met intelligentiescores (gespecialiseerde functies vs 

leggen van verbanden). 

o Hebben gedeeltelijk andere functies 

o Grijs: lokale verwerking v. info 

o Wit: efficiëntie vh circuit, doorgeven v. info vh ene 

hersengedeelte nr het andere hersengedeelte  

• Figuur: 

o Frontale-pariëtale-cingulate systeem: hangt vooral samen met 

algemene mentale vaardigheid  

▪ = tijdelijke interne representatie v. externe ervaringen 

& daar worden interne bewerkingen op uitgevoerd 

(bv. in werkgeheugen) 

▪ Zorgt ervoor dat je hoger zou scoren op RPM  

o Posterieure-frontale-temporale systeem: zorgt vr verbaal 

redeneren (begrijpen & produceren) 

o Occipitaal-pariëtaal: perceptuele rotatievaardigheid 

▪ Visuele info in occipitale lob & wordt dorsaal 

doorgestuurd nr pariëtale lob 

o Wat meten we niet met onze intelligentietesten? 

▪ Frontale hippocampaal systeem: verantwoordelijk vr verschillen in memoriseren  

▪ Pariëtaal-hippocampaal systeem: verantwoordelijk vr verschillen in oriëntatie  

o Factoren die we uit intelligentietest halen kunnen we in verband brengen met specifieke 

hersensystemen die verantwoordelijk zijn vr het verwerken v. bepaalde types v. cognitief 

materiaal 

▪ Om deze systemen te laten werken, moeten deze geconnecteerd zijn & informatie 

uitwisselen  

▪ Is niet zomaar algemene efficiëntie v. informatietransmissie 

WAT LEREN WE VAN HERSENSTUDIES 

• Intelligentie komt voort uit de interactie tussen hersensystemen (vb. zie Fig. 7.9) 

o Jensen: g = snelheid en efficiëntie van neurale processen ➔ maar welke gedragingen en 

welke processen? 



▪ algemeen redeneervaardigheid ➔ werkgeheugen ➔ frontaal-pariëtaal-cingulate 

systeem 

• Dit allemaal samen bepaalt de efficiëntie vh werkgeheugen! 

• Werkgeheugen is belangrijk in algemeen redeneren 

• Maar algemeen redeneren hangt ook samen met procedurele en 

declaratieve kennis  

o woordenschattests ook hoog g-geladen ➔ geen volledige activering van frontaal-pariëtaal-

cingulate systeem en activering van temporale kwab 

▪ info wordt opgehaald uit LTG & werkgeheugen systeem is minder actief 

▪ frontaal-pariëtaal-cingulate systeem was belangrijk bij ontwikkelen v. grote 

kennisstructuren zoals woordenschat → het gaat dus terug op een efficiënt 

werkgeheugensysteem 

• Wat weten we nog niet? 

o Hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd (cfr. dirigent van 

een orkest)? → we weten niet waar de coördinatie gebeurt & hoe deze gebeurt  

▪ We bestuderen het metabolisme (~de muziek) 

o In welke mate worden hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd door een 

genetische programma en/of omgevingsbepaalde ervaringen 

▪ Belangrijk om te benadrukken dat het een effect is v. beide  

Les 13 – Assessment 

DE GENETISCHE BASIS VAN INTELLIGENTIE 

• Hier wordt het meeste over gedebatteerd & maatschappelijk gezien het meeste problemen mee 

• Artikel: “Succes zit in de genen.” → interview met Gregory Clark: historische studie, gekeken nr wie 

over generaties heen belangrijke functies uitoefent in de maatschappij 

o Steeds dezelfde families bleven veel macht hebben in de maatschappij 

o Traditioneel verklaard vanuit omgevingsverklaring 

o Maar Clark stelde vast dat je het zelfde fenomeen ziet in zeer versch maatschappijen & bv. 

ook in China (waar culturele revolutie heeft plaatsgevonden), communistische regimes 

hebben machthebbers zoveel mogelijk verdreven  

▪ Zelfs in deze landen (waar oude elite verdreven werd), komen uiteindelijk dezelfde 

families terug nr boven 



▪ Zijn sommige families dan genetisch intelligenter? = meer kans op succes, meer 

rijkdom, etc.  

INTRODUCTIE TOT DE GENETICA 

• Kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn? (laatste 100 jaar) 

• Effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie: 

o Er is niet 1 intelligentiegen, maar wel versch genen verantwoordelijk vr intelligentie 

o Scenario a: 2 genen verantwoordelijk met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot 

stijging of daling van 5 IQ-punten 

▪ Klopt niet 

o Scenario b: 10 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van 

.3 IQ punten 

▪ Klopt ook niet 

• ➔ Hoe meer genen betrokken, hoe meer intelligentie normaal verdeeld is 

• Eenvoudige polygenenmodel van intelligentie: 

o effecten van genetische en omgevingsfactoren additief en onafhankelijk: de effecten kun je 

op tellen + staan los v. elkaar/correleren niet 

▪ X = G + E + e (error) 

▪ Var(X) = Var(G) + Var(E) + 2Cov(G,E) 

▪ ℎ² =  
𝑉𝐴𝑅(𝐺)

𝑉𝐴𝑅(𝑋)
=

𝑉𝐴𝑅(𝐺)

𝑉𝑎𝑟(𝐺) + 𝑉𝑎𝑟(𝐸) + 2𝐶𝑜𝑣(𝐺,𝐸)
 

▪ we kunnen G-component niet berekenen, we kunnen op individueel niveau ook 

omgeving niet schatten 

▪ wel kijken nr variabiliteit v. intelligentiescores & deze zien als functie vd genetische 

variabiliteit & omgevingsvariabiliteit + de covarianties 

▪ h² = relatieve maat: verhouding v. genetische variantie tov totale variantie → h² kan 

wijzigen wnr de omgevingsvariabiliteit wijzigt & wnr de covariantie verandert 

zonder dar variabiliteit vd genetische info verandert  

• Let op: 

o variantie is op populatieniveau 

▪ erfelijkheidsquotiënt v. bv. 50% zegt niets over het individu, de maat is op 

populatieniveau 

o variantie onafhankelijk van gemiddelde 

▪ flynneffect: intelligentie gaat erop vooruit → geen effect op erfelijkheidsquotiënt  

o relatieve maat: h² afhankelijk van de genetische variantie, de penetratie en de 

omgevingsvariantie 

▪ penetratie: sommige genen hebben meer kans om tot uiting te komen ih fenotype 

o erfelijkheid groepsafhankelijk: lage vs hoge SES (<.40 vs >.50) 

▪ erfelijkheid interageert met SES 

▪ erfelijkheidsquotiënt is hoger bij midden & hoge SES en lager bij lage SES 

▪ kenmerken die relevant zijn vr de ontwikkeling v. intelligentie zijn vaker aanwezig 

bij midden & hoge SES → minder omgevingsvariantie dus grotere 

erfelijkheidsquotiënt 

▪ bij lage SES is de variabiliteit veel hoger 

o covariatie tussen genen en omgeving moeilijk te operationaliseren ➔ leidt tot 

overschatting van erfelijkheid 

▪ covariatie is geen interactie 

▪ covariatie: ene kenmerk hangt samen met het andere → voor heel veel vd 

schattingen gaan we hier geen rekening mee houden, maar het is zeer 

onwaarschijnlijk dat deze gelijk is aan 0 



o we hebben geen goede omgevingstheorie 

▪ we weten hoe genen worden doorgegeven & hoe ze werken 

▪ we hebben geen coherente theorie v. hoe omgevingen werken, we hebben 

evidentie vr individuele aspecten in de individuele omgeving (bv. hoeveelheid lood 

aanwezig) 

• Verschillende soorten genetische effecten:   G = A + D + I + (G : E) 

o A: additieve effecten 

▪ Allel v. moeder & vader en je telt deze gewoon op  

o D: dominantie effecten 

▪ Vr sommige genen is het ene allel hebben genoeg om het kenmerk tot uiting te 

laten komen 

▪ Bv. Huntington 

o I: epistasie 

▪ Verschillende genen samen moeten hebben, alvorens het tot uiting komt  

▪ Is een heel sterk fenomeen 

o (G:E): genen-omgevingsinteracties (moeilijk te onderscheiden van genen-

omgevingscorrelaties, vb. relatie SES-IQ) 

▪ Bv. genetische kwetsbaarheid vr alcoholisme → als je in een islamitisch land 

opgroeit waar alcohol verboden is dan is de kans klein dat je dit ontwikkelt, maar in 

een omgeving waar je er veel mee in contact komt is de kans vele groter  

▪ Genen komen tot uiting als er bepaalde omgevingscondities aanwezig zijn 

▪ We veronderstellen in de modellen dat de effecten 0 zijn, omdat we ze niet kunnen 

schatten 

• Kwantitatieve gedragsgenetica: Berekenen van de genetische variantie 

o Probeert een schatting te maken vd erfelijkheid  

• Padmodel: Xi = hxGi + exEi (model dat het meeste wordt gebruikt) 

o Geobserveerde score vd persoon = functie v. genetische bagage & regressiegewicht  

o Var(X) = h²Var(G) + e²Var(E) + 2heCov(G,E) 

o Standaardiseren: 1 = h² + e² + 2her(G,E) 

▪ Schaal waarop we genen meten, etc. is arbitrair 

o Indien geen correlaties tussen G en E:  

▪ 1 = h² + e² (erfelijkheid + omgeving) 

▪ r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) → kijken nr paren v. mensen  

• r = correlatie  

o Onder specifieke condities kunnen we schattingen maken 

▪ Natuurlijk experimenten waar we wel de correlaties kunnen schatten 

▪ Mensen delen iets meer dan 50% eigelijk vd genetische informatie, want we 

worden aangetrokken tot mensen die meer op ons lijken (maar we kunnen niet 

echt inschatten hoeveel meer dan 50%) 

• Voorbeeld bij broers/zussen 

o samen grootgebracht: rsamen =.47 

o apart grootgebracht: rapart =.24 

o Schatten van h²:  

▪ r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

▪ ℎ² =  
𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡(𝑋,𝑋′)−𝑒2𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡(𝐸,𝐸′)

𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡(𝐺,𝐺′)
=

.24−𝑒²×0

.5
= .48  

o Schatten van e²:  

▪ 1 = h² + e² 

▪ 𝑒² = 1 − ℎ2 = 1 − .48 = .52 
o Schatten van rsamen(E,E’):  



▪ r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

▪ 𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝐸, 𝐸′) =
𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝑋,𝑋′)−ℎ2𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝐺,𝐺′)

𝑒²
=

.47−.48×.5

.52
= .44 

• Correleert niet perfect want ouders voeden kinderen niet op op exact 

dezelfde manier 

o gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen 

▪ gesatureerd: voldoende info om elke onbekende te schatten 

▪ niet-gesatureerd: je hebt meer info dan nodig om de parameters te schatten 

• De “rough-and-ready” methode om h² te schatten op basis van eeneiige en twee-eiige tweelingen: 

o Assumptie dat omgeving v. eeneiige & twee-eiige hetzelfde is  

o r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

•  EE/TE samen   EE/TE apart  

rEE = h² + e²r(E,E’)   rEE = h² (omgevingen zijn niet gecorreleerd, dus valt weg) 

rTE = h²x.5 + e²r(E,E’)   rTE = h²x.5  (geen omgeving, 0% vd genen zijn gedeeld) 

h² = 2(rEE-rTT)  

GEOBSERVEERDE SCHATTINGEN V. ERFELIJKHEID 

ERFELIJKHEID VAN INTELLIGENTIE 

• Adoptiestudies 

o Texas Adoption project 

▪ 300 geadopteerden 

▪ zowel biologische als adoptieouders blank en middenklasse & de kinderen ook 

▪ Op ±8 jaar 

• rbiologische moeder&adoptiekind = .23/.36 → correlatie ligt hoger dan bij 

adoptieouder  

• radoptie ouder = .08/.19 

• duidelijke indicatie dat genen belangrijk zijn (kinderen zijn zeer vroeg 

geadopteerd) 

• dus vreemd dat cognitieve capaciteiten vh kind gecorreleerd zijn met 

capaciteiten v. biologische ouder 

▪ Op ±18 jaar 

• rbiologische moeder = .26/.78 (voorzichtig zijn met 0,78, er is uitval) → de 

correlatie stijgt 

• radoptie ouder = -.02/.15 → correlatie daalt met de adoptieouders 

• fenomeen: erfelijkheid v. intelligentie stijgt doorheen de kindertijd & naar 

volwassenheid toe  

▪ Op ±38 jaar: biologische kinderen deden het wat beter en beter voorspeld door 

kenmerken vd biologische ouders 

o Colorado Adoption project 

▪ Voornamelijk blanke middenklasse gezinnen 

▪ Vergelijkingsgroep van 200 ‘gewone’ gezinnen (enkel eigen kinderen) 

▪ Getest op 1, 2, 3, 4, 7, 12 en 16 jaar 

• rbiologische moeder = .18 ➔ .38 → correlatie steeg doorheen het project (noot: 

intelligentietesten voor lagere schoolleeftijd zijn niet stabiel) 

• radoptie ouder = ± 0 

▪ Vooral g-factor sterk genetisch bepaald 

o University of Minnesota Transracial Adoption study 

▪ zwarte kinderen geadopteerd door blanke families: groot verschil in SES 

(adoptiekinderen komen meer uit kwetsbare milieus) 

▪ rbiologische moeder = .43 → nog steeds groter! 



▪ radoptie ouder = .29 

o University of Minnesota Adolescent Adoption study 

▪ 16-22 jaren 

▪ rbiologische broers/zussen= .35  

▪ radoptie broers/zussen= ± 0 (in hetzelfde gezin) 

o Gemiddeld h² rond .50, maar leeftijdseffect: van .40 in kindertijd, .60 vroege volwassenheid, 

.80 later in het leven 

▪ Stijgt doorheen kindertijd & naar volwassenheid, de stijging gaat verder 

• Kwesties met adoptieonderzoek, problemen:  

o Representativiteit van geadopteerden: beperking van bereik 

▪ Probleem bij transracial adoption study: zijn kinderen uit een milieu dat niet 

representatief is vr het gemiddelde kind  

o Representativiteit van adoptiefamilies : beperking van bereik 

▪ Adoptieouders zijn niet representatief vr ouders in de samenleving 

▪ Hebben een grote intrinsieke motivatie om vr kinderen te zorgen  

▪ Sterke regels over wie adoptieouder mag worden  

▪ = enorme restriction of range  

▪ Door de beperking vh bereik zal je lagere correlaties vinden met andere variabelen 

→ omgevingseffect wordt onderschat 

o Selectieve plaatsing 

▪ Er wordt vanuit gegaan in de studies dat er random plaatsing is, maar dit is niet zo! 

Bv. wat godsdienst betreft 

▪ Effect v. SES: kind uit hoge SES heft meer kans op adoptieouders met een hoge SES 

▪ Als dit zo is dan gaan we de omgevingsquotiënt overschatten 

o Gen-omgevingsinteracties niet in rekening gebracht 

▪ We gaan ervan uit dat er geen interactie is tss intelligentie & de omgeving  

o Zegt niets over gemiddeld effect van adoptie 

▪ Erfelijkheid & omgevingseffecten hebben betrekking op variabiliteit, niet op 

gemiddelde  

• Tweelingenstudies 

o Contrast tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen (zeldzaam 1/250 en 1/100) 

▪ Doet vraag reizen nr representativiteit: zijn tweelingen representatief vr kinderen ih 

algemeen? 

o Correlatie  .8 voor EE, .6 voor TE tot de volwassenheid en .4 in volwassenheid: erfelijkheid 

stijgt in volwassenheid (cfr. grote studie in Nederland, Figuur 8.8) 

▪ De erfelijkheid v. intelligentie stijgt 

▪ Correlatie v. eeneiige tweelingen blijft stabiel & van twee-eiige gaat het dalen  

o Maar SES: aanwijzingen lagere erfelijkheid bij lage SES (h² van .72 naar .10) 

▪ 0,72 bij midden & hoge klasse en 0,10 bij lage SES → dit effect wordt niet in elke 

studie teruggevonden 

▪ Zou erop kunnen wijzen dat omgevingsinvloeden minder impact hebben naarmate 

men ouder wordt (effect zie je dus meer bij kinderen)) 

o Confounding met omgeving (zelfde gezin): correlatie bij EE afzonderlijk grootgebracht 

▪ Drie oudere studies: correlatie .71 (n = 12), .69 (n = 19), .75 (n = 38) = hoge 

erfelijkheidsschattingen (ondanks dat de SP’en klein zijn, liggen de correlaties wel in 

dezelfde richting) 

▪ MISTRA studie van Bouchard:  

• 139 paren (tweelingen die afzonderlijk werden grootgebracht) 

• getest op één moment 

• uitgebreide testbatterij: 42 testen vr intelligentie  



• heeft g.vpr model voorgesteld  

▪ MISTRA studie van Bouchard:  

• g-VPR model: h²g > .70, veel factoren > .40 

▪ Zweedse studie van tweelingen van +50 jaar: 

• In zweden: tweelingen werden vaak afgestaan & werden vaak geadopteerd 

in verschillende families 

• vier meetmomenten gedurende 13 jaar (longitudinaal) 

• WAIS 

• h²g = .91 → zeer grote erfelijksheidscoëfficiënt! Sluit aan bij idee dat 

erfelijkheid toeneemt naarmate dat mensen ouder worden  

• Kwesties 

o geen rekening gehouden met selectieve plaatsing, dit is niet onwaarschijnlijk 

▪ = onderschatting vd erfelijkheidscoëfficiënt 

o geschatte effecten groter bij tweelingen dan bij gewoon broers en zussen: mogelijk meer 

gelijke context voor eeneiige tweelingen 

▪ correlatie v. eeneiige tweelingen blijft stabiel & van twee-eiige tweelingen daalt het 

▪ intra-uterien → eeneiige tweelingen delen vele meer omgeving & dit start al vanaf 

in de baarmoeder  

▪ distaal genetische, maar proximaal omgevingseffect 

• Repliceerbare evidentie dat h² stijgt met de leeftijd 

o contra-intuïtief: naarmate mensen ouder worden & meer eigen leven kiezen en in versch 

contexten terecht komen → je zou verwachten dat omgevingseffect groter wordt maar dit 

zien we niet! 

▪ Genetische bagage komt niet alleen tot uiting in kindertijd & adolescentie maar wel 

doorheen het hele leven 

o genetisch gestuurde biologische processen (vb. Alzheimer, snelheid van 

informatieverwerking) 

▪ Er zit ook een evolutie in: bepaalde vormen v. intelligentie nemen af naarmate men 

ouder wordt = deels een genetisch gestuurd proces 

▪ Er zijn een aantal genen die maar tot uiting in volwassenheid 

o proximale en distale effecten moeilijk te onderscheiden: mensen bepalen hun omgeving: 

meer gelijkend bij EE dan bij TE tweelingen 

▪ eeneiige tweelingen gedragen zich meer op dezelfde manier en lokken dus ook 

meer dezelfde reacties uit = omgeving is meer gelijkend → proximaal effect, maar 

wordt distaal verklaard dr een genetisch effect 

ERFELIJKHEID V. INFORMATIEVERWERKINGSPROCESSEN  

• Werkgeheugen 

o Nederlandse 5- en 12-jarige kinderen: .50 - .60 

o Australische 16-jarige adolescenten: .48 

o Japanse 14- tot 29-jarige jongvolwassenen: .43-.45 

o VS 41- tot 58-jarige veteranen: .58 

▪ = erfelijkheidscomponent rond de 0,50 = een vrij stabiel gegeven 

• Verwerkingssnelheid 

o studenten niet erg geschikte groep 

▪ jonge mensen zijn sneller & redelijk homogeen in snelheid  

o snelheid is leeftijdsafhankelijk 

o meta-analyse: h² tussen .18 en .52 voor gemakkelijke en respectievelijk moeilijke taken 

o Nederlandse tweelingenstudie: .40-.50 

o Colorado adoptiestudie bij 16-jarigen: .48 



o Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen. .80 

o Nederlandse studie bij 20-30 en 40-50 jarigen: .46 

o Zweedse oudere tweelingenstudie: .80 

▪ ➔ Ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald  

ERFELIJKHEID V. ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN (schoolse prestaties) 

• Twins Early Development Study in VK 

o 12000 participanten 

o getest op 7, 9, 10 jaar vooral via telefonisch & webbased onderzoek 

o testen en leerkrachteninformatie (hoe de tweelingen presteerden op vakken) 

▪ prestaties hebben een duidelijke genetische component  

o h² tussen .4 en .7 

o vooral domein-specifieke omgevingsinvloed 

o zelfde model voor lage en midden/hoge scoorders 

▪ model ging even goed op vr kinderen die aan de onderkant vd verdeling zaten 

▪ dus je hebt geen specifiek erfelijkheidsmodel nodig aan de onderkant  

▪ niet omdat een kind heel laag scoort op intelligentietest, dat een kind daarom een 

specifieke genetische aandoening heeft (omgekeerd geldt het wel) 

• genetische correlatie: hoe zeer genetische factoren correleren met elkaar 

o perceptuele & rotationele vaardigheden hebben een genetische component → genetische 

correlatie: hoe zeer genen die verantwoordelijk zijn vr perceptuele vaardigheid correleren 

met genen die verantwoordelijk zijn vr rotationele vaardigheid 

▪ bv. blauwe ogen & blond haar is gecorreleerd, maar ontstaat niet door dezelfde 

genen  

• Substantiële genetische correlatie bij MISTRA/ TEDS 

o Fenotypische correlatie → genetische correlatie & omgevingscorrelatie 

▪ Genetische correlatie tussen rotationeel & perceptuele vaardigheden is vrij hoog 

(ook correlaties met andere vaardigheden uit g.vpr model) 

▪ Er zijn dus bepaalde genen die samen worden overgeërfd & die een impact hebben 

op alle vormen v. intelligentie 

ALTERNATIEF ERFELIJKHEIDSMODEL: HET ACE MODEL 

• A: additieve genetische effecten 

• C: gedeelde omgeving (in bepaalde familie, SES, etc.) 

• E: niet-gedeelde omgeving (niet dezelfde interesses als broers/zussen, andere vrienden, etc.) 

• X = A + C + E 



o Intelligentiescore = additieve effecten + common effecten + niet-gedeelde 

• Robuuste bevindingen 

o Gedeelde omgevingen spelen grote rol in kindertijd 

▪ Is vanaf 16-jarige leeftijd vrijwel onbestaand 

o Belang van niet-gedeelde omgevingen is belangrijker en neemt systematisch toe met ouder 

worden → is vrij groot op 16-jarige leeftijd 

▪ Zweedse tweelingenstudie 

▪ TEDS-onderzoek 

▪ Niet-gedeelde omgeving heeft een grotere impact dan de gedeelde omgeving 

▪ Theorie: sociologische theorie = intelligentie wordt bepaald dr de SES waarin je 

wordt grootgebracht 

▪ Deze bevinding stelt dit in vraag! Want als dit zo zou zijn, dan zou de gedeelde 

omgeving het belangrijkst moeten zijn  

SAMENVATTENDE BEDENKINGEN 

• additieve erfelijkheid tussen .40 en .80 

• ongeveer de helft van de genetische variantie gedeeld door alle trekken 

o ~genetische correlatie 

• gedeelde omgevingseffecten het sterkste in de kindertijd 

o neemt nadien af & dan worden niet-gedeelde omgevingsinvloeden belangrijker 

• vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden 

o belangrijk in volwassenheid & vooral late volwassenheid 

• omgevingsinvloeden doorheen levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd 

• discussiepunten: 

o in alle modellen gaan we ervan uit dat broers & zussen en ouders & kinderen 50% van hun 

genen delen → maar dit klopt niet 

o TT delen 50% van de genen: assortative mating (fenotype correleert .2-.3 in intelligentie 

tussen partners) 

▪ = tendens om een relatie aan te gaan met mensen die op ons gelijken 

▪ We weten niet hoe groot de overlap is op het genetische niveau, maar: we maken 

sws een fout! 

o Geen rekening gehouden met genen-omgevingsinteracties en –correlaties (vb. hogere h² bij 

hoge SES) → het is waarschijnlijk dat dit wel zo is 

▪ harde omgevingen onderdrukken aanleg (maakt dan niet uit welke genen je hebt) 



▪ positieve feedbackmechanismen (je doet het goed & de kinderen die het goed doen 

worden gestimuleerd om verder te studeren, dus komen terecht in een context 

waarin cognitief vermogen verder wordt ontwikkeld)  

▪ lagere SES impliceert grotere variabiliteit in omgeving (erfelijkheidscoëfficiënt ligt 

lager & omgevingsvariabiliteit is dus hoger dan bij midden & hogere klasse) 

• Centraal probleem: geen coherente theorie om kwaliteit van omgeving te meten 

o Er zijn een heel aantal problematische aspecten (selectieve plaatsing, etc.) zijn we dan wel 

iets met de kwantitatieve benadering? → deze redenering is ook niet helemaal juist 

• Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica: 

o veel kritieken niet onderbouwd met data 

▪ gaat over argumenten die plausibel zijn (bv. positieve feedbacksmechanismen), 

maar we hebben hier niet echt evidentie voor, maar ook geen data die het 

ontkracht  

o “Occam’s razor” 

▪ Als je dezelfde gegevens met een eenvoudig model kan verklaren & met een 

moeilijk model, gebruik dan het eenvoudige model 

▪ Eenvoudige model functioneert redelijk goed, dus we kunnen hier mee blijven 

verder werken 

DE MOLECULAIRE GENETICA VAN INTELLIGENTIE 

• Welke genen kunnen we identificeren die een impact hebben op intelligentie? 

GENETISCHE PATHOLOGIEËN VAN INTELLIGENTIE 

• Verstandelijke handicap vanaf IQ lager dan 70, dikwijls ook tussen 70 en 80 

o Ook afhankelijk van of je in staat bent om vr jezelf te zorgen, zelfstandigheid vd persoon  

• +\- 300 gekende syndromen waarvan we weten welke genen verantwoordelijk zijn  

• Is verhoudingsgewijze meer  gelokaliseerd op het X chromosoom 

o Vaak een nadeel vr mannen (want hebben er maar 1) dus het komt dan meestal tot uiting  

• Fenylketonurie 

o Mutatie in PAH gen op chromosoom 12 

▪ We weten heel precies wat deze aandoening doet 

o Verstoort metabolisme van fenylalanine (enzym fenylalaninehydroxylase afwezig of werkt 

niet) 

▪ Stof krijg je binnen via voedsel & deze wordt niet goed verwerkt → dit stapelt op & 

wnr dit opstapelt in de hersenen heeft dit een blijvend negatief effect 

o Leidt tot ernstige mentale retardatie 

o Gemakkelijk te detecteren en behandelen met eiwitarm dieet: gen-omgeving interactie 

▪ = voorbeeld v.e. gen-omgevingsinteractie  

▪ Hielprik bij baby’s om dit na te gaan! Alle baby’s worden hier op gecheckt zodat het 

dieet meteen kan aangepast worden indien het aanwezig is  

• Fragiel X-syndroom 

o Mutatie in FMR1 gen op X chromosoom  

o Verstoorde zenuwsynthese 

o Leidt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden (werkgeheugen) en zekere mate van 

mentale retardatie 

• Huntington’s ziekte 

o Dominant allel op chromosoom 4 

▪ Als men het gen heeft komt het sws tot uiting 

o Komt maar tot uiting in volwassenheid: hoe groter de genetische verstoring hoe vroeger 

men de ziekte ontwikkelt 



▪ Pas nadat men kinderen heeft gekregen… 

o Leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling 

• Alzheimer 

o APOE gen op chromosoom 19: vooral allel APOE4 verhoogt KANS op Alzheimer 

▪ Sommige genen spelen een rol, maar niet omdat je het gen hebt dat je zeker 

alzheimer zal ontwikkelen → je kans verhoogt  

o Niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende om ziekte te 

ontwikkelen 

o Proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen (je krijgt klonters die niet meer 

werken) 

CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN 

• Down’s syndroom: extra chromosoom 21 

o Matige mentale retardatie 

▪ Hier zit wel variatie op  

o Sneller verouderen 

• Turners’s syndroom: één X chromosoom (geen Y-chromosoom) 

o Zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren 

o Problemen met “executief functioneren” (werkgeheugen): te behandelen met 

oestrogeentherapie 

▪ = genetische aandoening waarvan we weten hoe die werkt & we kunnen een deel 

vd effecten onder controle krijgen 

o Uiterlijke kenmerken (klein, dikke nek, onvolledige ontwikkeling van geslachts-kenmerken), 

maar te behandelen met groeihormoon en oestrogeentherapie 

• XYY syndroom 

o Milde mentale retardatie 

o Grote en robuuste gestalte 

o In verband gebracht met criminaliteit (oververtegenwoordigd in gevangenissen), maar 

vooral omwille van lager IQ 

▪ Mensen die minder intelligent zijn hebben meer kans om criminele feiten te begaan  

• Klinefelter’s syndroom (XXY) 

o Grote mannen, maar niet speciaal robuust 

o Zwakke taalontwikkeling 

o Milde tot matige mentale retardatie 

o Seksuele ontwikkeling is vertraagd 

o Mogelijke effecten van hormonentherapie 

GENETISCHE BASIS VR DE NORMALE VARIABILITEIT IN INTELLIGENTIE 

• Idee in de maatschappij: “als intelligentie erfelijk bepaald is dan kunnen we er niets aan doen” → 

maar als we weten hoe het werkt, dan kunnen we er op ingrijpen! 

o ~fenylketonurie  

• Bottom-up benadering: genen geassocieerd met psychologische functie 

o Op zoek nr genen waarvan men vermoedt dat die een rol spelen bij de ontwikkeling v. 

intelligentie  

• Top-down benadering: genome wide association & linkage analyse 

o Genome wide association: groep mensen die hoog scoren op een intelligentietest & een 

groep mensen die laag scoren → kijken nr verschillen in genenprofielen 

o Linkage analysis: je kijkt nr families & hoe ze genen doorgeven 

o Geen a-priori hypothese 

o Dit is vrij duur onderzoek, dus men gebruikt niet heel grote steekproeven 



• Grote problemen van vals positieven en vals negatieven 

o Door de kleine steekproeven  

o Effecten zijn vaak toe te schrijven aan steekproeffluctuatie  

• Zeker dat niet één gen, of zelfs een klein aantal genen een grote bijdrage levert aan verklaring van 

IQ ➔ polygeen erfelijkheidsmodel genetisch bepaald  

o Geen robuuste evidentie voor 1 bepaald gen 

o Maar substantieel deel vd intelligentie is wel → er zijn waarschijnlijk heel veel genen 

betrokken 

▪ Als een beperkt aantal genen echt een substantiële impact zou hebben, dan zouden 

we ze al ontdekt hebben met onze methodes 

▪ Dus het zijn wss veel genen die elk een klein beetje invloed hebben  

• Meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0.5% van de variantie in geobserveerd IQ 

o = combinatie v. heel veel verschillende genen 

o Obv kwantitatieve modellen weten we dat er een substantiële genetische impact is, maar 

we weten niet hoe de werken in een normale populatie  

BESPREKING 

• Ontegensprekelijke bevindingen: belangrijke genetische invloed op intelligentie 

o sommige genetische aandoeningen leiden tot mentale retardatie 

o niet duidelijk welke genen leiden tot hoge intelligentie in de algemene populatie 

o we worden dus niet geboren als wit blad met omgeving als bepalende factor  

• Niet meer zinvol om “ware” erfelijkheids- coëfficiënt te onderzoeken: we moeten op zoek gaan naar 

de genetische en omgevings-mechanismen 

o Problemen met modellen die we gebruiken: selectieve plaatsing, geen interactie-effecten, 

geen covarianties, etc.  

o 40-80% is erfelijkheidscoëfficiënten die we vinden, maar we gaan met deze benadering 

(kwantitatieve) niet veel preciezer kunnen meten  

• Grote weerstand tegen genetische benadering 

o Nog steeds mensen die ontkennen dat genen een invloed hebben, maar obv onderzoek 

weten we dat dit fout is  

• wantrouwen van elite 

• genetische verklaringen extreem voorgesteld & verkeerd voorgesteld: 

o VS: conservatieve republikeinen pleiten nog altijd dat verschillen in intelligentie tss zwart & 

blank genetisch is & dat we er dus niets aan kunnen doen 

▪ Deze onderzoeken zeggen niets over gemiddelden in intelligentie  

▪ Als je iedereen dezelfde stimulerende omgeving aanbiedt dan zal iedereen 

vooruitgaan, maar de individuele verschillen zullen wel hetzelfde blijven  

o Als je mensen cognitief stimuleert zal de intelligentie zich beter ontwikkelen 

▪ We kunnen er dus wel op ingrijpen  

o genetische positie pleit niet tegen scholing en inspanning 

o begrijpen van genetisch gedreven biologische processen maakt ook gericht ingrijpen 

mogelijk 

o Dan kunnen we v.e. genetisch effect ook een omgevingscomponent maken = interactie  

• verwarring met discussie over etnoculturele verschillen, maar onderscheid tussen variabiliteit 

binnen en tussen etnoculturele groepen 

o we vinden heel sterke evidentie vr genetische impact binnen groepen → dit wil niet zeggen 

dat we dit kunnen generaliseren naar groepsverschillen  

▪ metafoor: bv. je bent een landbouwer en je oogst graankorrels van 1 veld, je mengt 

deze heel goed & de helft ga je planten op een heel vruchtbare grond en de andere 

helft plant je in heel schrale grond. Het jaar nadien ga je opnieuw oogsten, je kan 



kijken binnen elk veld & je zal zien dat er interindividuele verschillen. Verschillen 

binnen elk veld zullen bijna volledig genetisch kunnen verklaard worden. Maar het 

feit dat die oogst beter is komt volledig dr de omgeving (de vruchtbare grond).  

▪ Dus verschillen op intelligentiescores tss blank & zwart wil niet zeggen dat deze toe 

te schrijven zijn aan verschillen in genetische bagage (het zou kunnen, maar is niet 

noodzakelijk) 

Les 14 – Assessment  

OMGEVINGSEFFECTEN OP INTELLIGENTIE 

• flynn effect = 100% zeker dat het een omgevingseffect is! 

DRIE KERNKWESTIES 

• Reactiebereik: niet denken dat omgeving een bepaald effect heeft ongeacht de genetische 

component & omgekeerd, wel gegeven een bepaalde genetische aanleg heeft de omgeving een 

bepaald reactiebereik  

o Omgeving beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting komt 

o Omgeving bepaalt hoe persoon zal functioneren binnen het genetische bepaalde 

reactiebereik 

o Impact van omgeving dikwijls bestudeerd via vergelijking van extreme condities, maar 

onvoldoende: nood aan meting van omgevingskwaliteit 

▪ Bv. impact v. hongersnood op intelligentieontwikkeling 

▪ Leert ons niet noodzakelijk genoeg om te begrijpen wat er in een normale populatie 

gebeurt → we kunnen dit niet gebruiken als verklaring vd normale variabiliteit  

• Proximale en distale oorzaken 

o Proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale genetische verschillen 

(vb. SES, intellectueel engagement) 

o We hebben correlaties tss omgevingskenmerken (bv. aantal boeken in omgeving) & 

intelligentie vh kind 

▪ Dan is proximale variabele de intellectuele uitdagendheid vd omgeving → maar 

deze proximale variabele kan distaal een genetische factor zijn! 

▪ Bv. ouders die zelf genetisch een hogere aanleg hebben om intellectueel te 

functioneren & er meer voor zorgen dat ze een cognitief stimulerendere omgeving 

creëren vr hun kinderen 

▪ Directe aanleiding = cognitieve stimuleringsgraad vd omgeving, maar deze wordt 

dan verklaard dr een distaal genetisch effect 

o Voorzichtig: kunnen aantonen dat er omgevingseffecten zijn sluit helemaal niet uit dat er 

genetische effecten zijn 



▪ Sterke impact v. adoptie op intelligentie & dit zien als 

evidentie tegen de genetische effecten → maar deze 

redenering klopt niet! 

• Figuur: je hebt een genetisch onderscheid tss mensen die veel & weinig 

exploreren  

o Meer exploreren = cognitief meer ontwikkelen 

(Uitdagingshypothese) 

o 2 soorten omgeving: beperkende omgeving & stimulerende 

omgeving  

• 3 niveaus v. cognitie: 

o Lage cognitie = wnr omgeving heel slecht is, ongeacht v. genetische 

cognitie 

o Middelmatige cognitie = laag exploreren maar stimulerende 

omgeving 

o Hoge cognitie = veel exploreren + stimulerende omgeving 

o Maar wat we meten is 2 omgevingen & zien of er een verschil is in IQ bij die omgevingen → 

je zal dan een omgevingseffect vinden, maar onderliggend komt dat door de combinatie vd 

omgeving en het genetisch effect 

▪ Het is dus geen bewijs tegen het genetisch perspectief!  

• Collineariteit → multicollineariteit 

o Veel omgevingskenmerken hangen samen (vb. SES) 

▪ Moeilijk om te achterhalen welk aspect in de omgeving verantwoordelijk is 

▪ SES: samengaan v. heel veel factoren (opleiding, inkomen, buurt waar je woont, 

kans op verslavingsproblematiek, kwaliteit vd school, etc.) 

o Feedbackloops mogelijk → deze zijn heel waarschijnlijk 

▪ Bv. het goed doen op de lagere school = naar een sterkere richting ih middelbaar 

gaan & dit is goed vr je intelligentieontwikkeling = ook meer waarschijnlijk om nr de 

universiteit te gaan 

▪ Omdat men het goed doet krijgt men toegang tot meer uitdagende omgevingen 

o Experimenteel onderzoek dikwijls onmogelijk 

▪ Grote effecten kunnen we niet experimenteel manipuleren 

o Alleen statistische controle mogelijk 

▪ Bv. controlerend vr inkomen effect v. kwaliteit v. onderwijs proberen onderzoeken 

▪ Ook kijken nr natuurlijke experimenten 

HET COHORT/FLYNN EFFECT 

• Cohor effect: intelligentie stijgt vd ene generatie op de andere generatie 

o Founding fathers v. intelligentie geloofden exact het omgekeerde 

• R. B. Cattell (1940): intelligentie daalt omwille van genetische effecten 

o Zei dat het de snelste achteruitgang was die men historisch had gezien 

• Waarom dacht men dit? 

o Substantiële correlatie tss SES & intelligentie (0,30-0,40) → laagste & hoogste klasse met 

elkaar vergelijken = verschil v. 15 IQ-punten 

o Heel grote verschillen tss SES & aantal kinderen dat men had 

▪ Hogere klasse: 2-3 kinderen & lagere klasse: 6-7 kinderen 



o Men ging ervan uit dat intelligentie vooral genetisch bepaald was → conclusie: lagere 

klassen krijgen veel meer kinderen, dus die kinderen hebben minder aanleg tot intelligent 

functioneren, dus intelligentie in de populatie gaat heel snel achteruit gaan 

• Tuddenham (1948): checken bij militairen in 1ste en 2de wereldoorlog ➔ 

stijging met 1 SD  

o Toonde empirisch aan dat het niet klopt 

▪ Yerkes testte rekruten vr het Amerikaanse leger in WOI & bij 

WOII werden die rekruten opnieuw getest 

▪ De correlatie bij rekruten uit de WOII lag systematisch hoger  

▪ Sidenote: in WOI waren er nog heel veel analfabeten, als je 

deze eruit haalt wordt het verschil minder groot, maar het 

effect blijft bestaan! 

o Dit is evidentie vr een vooruitgang in intelligentie! 

• Schaie & Strother (1968) = ontwikkelingspsychologisch onderzoek 

o Problemen met cross-sectioneel design 

▪ Je test alle mensen op hetzelfde moment  

▪ Je verwart cohorteffecten dan met leeftijdseffecten → afhankelijk vh cohort waarin 

je geboren wordt, werd je geconfronteerd met andere mogelijkheden & problemen 

(bv. ziektes, analfabeten) 

o Problemen met longitudinaal design 

▪ 1 cohort longitudinaal opvolgen 

▪ Cohort leeft in een bepaalde tijdsperiode & daarin kunnen zich fenomenen 

voordoen die eigen zijn ah cohort en niet voldoen aan een algemene 

psychologische wetmatigheid  

o Cohort-sequentieel design = ideaal design, je combineert ze met elkaar 

▪ Je volgt 2 cohorten longitudinaal op  

▪ Bij elke nieuwe afname nieuwe mensen zoeken die jonger zijn, om telkens 

hetzelfde leeftijdsbereik per afname te hebben (want de oudste mensen kunnen 

sterven) 

o ➔ Uit elkaar halen van leeftijds- en cohort-effecten  

o Seattle Longitudinal Study v. Schaie & Strother  

▪ Vastgesteld dat effect dat Tuddenham had 

gevonden klopte! 

▪ Niet gewerkt met algemene G-factor model, 

maar meer model v. Thurstone (meerdere 

intelligenties) → vr 3 grote factoren v. 

intelligentie is er een systematisch stijgende 

tendens  

• Effect sterkst vr redeneercomponent, vr de verbale component lijkt het 

uiteindelijk te stoppen 

• Flynneffect → heeft dit heel sterk gepopulariseerd & laten doordringen in algemene intelligentie-

onderzoek 

o Keek nr studies die gepubliceerd waren 

o Twee designs:  

▪ twee testen – één cohort → testen worden regelmatig vernieuwd dus je geeft de 

oude versie & de nieuwe versie beide aan de normgroep 

• als intelligentie er niet op vooruit gaat dan zouden ze op de beide versies 

een gemiddelde v. 100 vinden, maar dit wordt niet gevonden! Op de 

nieuwe versie is het gemiddelde 100, maar op de oude versie wordt meer 



dan 100 gehaald (was toen genormeerd als gemiddelde v. 100 dus het is 

veranderd) 

▪ één test – verschillende cohorten (deze data hebben we vooral vanuit het leger dr 

de dienstplicht)  

o Oude en nieuwe versie van Wechsler IQ-tests: bij 18 vergelijkingen in VS een stijging van 

gemiddeld 4.69 IQ-punten 

▪ Op 10-15 jaar tijd   

o 14 geïndustrialiseerde landen: tussen 6 en 25 IQ-punten stijging 

o Studies bij verplichte legerdienst: vb. Denenmarken 

▪ Ruwe score behaald op bepaald percentiel zie je op de grafiek 

▪ Je ziet systematisch dat men over de tijd heen hoger gaat 

scoren vr alle percentielen!  

▪ Flynneffect doet zich bij dit design dus heel duidelijk voor 

▪ Additioneel: effect doet zich het sterkste voor aan de 

onderkant, er is ook een effect aan de bovenkant maar het 

verschil is minder groot  

• Wat betekent het effect? 

o Robuust (we vinden het in verschillende landen, met versch designs/methoden, cross-

cultureel) → effect doet zich sterker voor in niet-geïndustrialiseerde landen (omdat 

omgevingseffecten hier groter zijn)  

o hangt samen met effecten in het leven 

▪ bv. kijken nr tv-series: deze zijn vandaag de dag complexer dan een 2 generaties 

geleden, vandaag de dag zijn mensen hoger opgeleid  

▪ gelijkaardige verandering in het reële leven v. mensen samen met verandering in 

IQ-scores 

o verklaring 1: “test sofistication” alleen beperkte verklaring = artefact  

▪ mensen leren om een intelligentietest af te leggen, als je er meer vertrouwd mee 

bent, zal je het beter doen  

▪ dit kan het effect niet volledig verklaren! (wel een klein deel ervan) → reden dat 

het IQ slaagt, zou niets te maken hebben met intelligentie 

▪ predictieve validiteit daalt niet (anders zou de predictieve validiteit lager zijn) 

▪ effect zet zich door nadat testing erg verspreid was, als maatschappij er vertrouwd 

mee is  

o niet op alle testen even sterk: vooral niet-verbaal / g, NAEP-testen stegen niet 

▪ effect is vooral het sterkst op de niet-verbale component v. intelligentie  

▪ National Assessment of Eductional Proces-testen (hier zit een sterk verbale 

component in): hier zien we geen systematische stijging over de tijd! 

• Verklaren adhv SES kan niet echt, want dit hangt vooral samen met verbaal IQ (gekristalliseerde 

intelligentie), het is omgekeerd bij het Flynneffect 

• niet toe te schrijven aan genetische effecten (differentiële fertiliteit werkt tegenovergesteld) 

o als het zou gaan om genetische effecten dan hadden we moeten vinden dat intelligentie 

erop achteruit zou gaan  

• het effect is er, waarom is niet duidelijk: probleem van multicollineariteit van de verklarende 

factoren  

o bv. scholing hangt samen met vaccinaties (leiden minder tot mentale achterstand)  

DE FYSISCHE OMGEVING 

• Causaliteit lijkt duidelijk, maar ook rekening houden met omgekeerde causaliteit 

• Directe hersentrauma’s 



o effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied (frontaal-pariëtaal systeem, 

hippocampus) 

▪ versch hersencircuits hangen samen met cognitief functioneren 

▪ schade in hippocampus = retrogade amnesie → beslissen welke info wordt 

opgeslagen dus het kan zijn dat je geen nieuwe info meer zal kunnen opslaan 

▪ frontaal-pariëtaal systeem: belangrijk vr werkgeheugen, bij schade zal je minder 

goed zijn op testen vr vloeiende intelligentie 

▪ broca of wernicke schade: effect op verbale intelligentie  

o effect van hersenschudding 

▪ weinig effect op Gc, meer op Gf, effect op werk-geheugenfuncties (convergentie 

laboratoriumtaken en ervaring naasten) 

• effect is het sterkst bij werkgeheugentaken  

• grootte vd effecten ih labo correleren met de beoordelingen v. familieleden 

vd persoon: persoon zelf denkt dat hij niets heeft overgehouden, maar 

omgeving zegt dat dat wel zo is  

• dus: vooral effect op werkgeheugen 

▪ leidt bij persoon zelf zelden tot een gevoel v. verminderd cognitief functioneren bij 

de persoon zelf  

▪ als de intelligentietest verbaal geladen is dan zie je weinig effect  

▪ verhoogde kans op Parkinson in late volwassenheid → direct negatief effect op 

cognitieve vermogens  

• Prenatale en babygezondheid 

o Multicollineariteit: bv. ondervoeding komt niet veel voor in midden & hogere klasse 

o Geen correlatie Bayley’s schalen en IQ 

▪ Bayley’s schalen = ontwikkelingsschalen  

o Correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59) 

▪ Hoe snel is een kind verveeld dr nieuw materiaal? 

▪ Kunnen we op 6 maanden meten & dit correleert met IQ op 21 jaar  

o Relatie met geboortegewicht 

▪ Eén studie: .3-.5 IQ punten voor elke 100 gr boven de 2500 kg 

▪ collineariteit met IQ moeder → moeders die hoger scoren op IQ schalen tenderen 

zwaardere baby’s te hebben  

▪ effect treedt zelfs op bij EE-tweelingen → zullen zelden hetzelfde wegen, maar 

baby die zwaarder is zal een beetje hoger scoren op IQ-testen  

▪ DUS: meer voedsel krijgen in baarmoeder, geeft een positief effect op intelligentie  

▪ - 1 SD voor prematuren (vooral op abstract redeneren) = vrij groot → dit zie je veel 

minder op verbale IQ testen dan op vloeiende IQ testen  

• Prefrontale gebieden ontwikkelen zich op het einde vd zwangerschap & dit 

is belangrijk vr werkgeheugen  

▪ oorzaken van geboortegewicht: leeftijd moeder (optimaal tussen 25 en 32) 

• Voeding 

o Ondervoeding = cognitief niet goed functioneren → hoe lang blijft dit effect?  

o tijdelijke ondervoeding niet noodzakelijk een probleem: hongerwinter in Nederland (einde 

WOII) 

▪ natuurlijk experiment, want ene deel vh land had voedsel & het andere deel niet  

▪ 18 jaar later heeft men gekeken nr rekruten die zich aanmeldden vr de dienstplicht 

→ na 18 jaar was intelligentie vd baby’s die geboren waren tijdens de hongerwinter 

& de bevrijde kant niet verschillend op het gemiddelde niveau  

▪ Korte & zware ondervoeding heeft niet noodzakelijk een negatief effect op 

intelligentie  



▪ Teruggekeken nr dit cohort: in latere volwassenheid meer kans op obesitas & 

samenhangende ziektes  

o chronische ondervoeding  

▪ probleem van multicollineariteit: zijn mensen v. lagere SES die vaker minder 

voedsel hebben, worden dus ook anders opgevoed, etc. 

▪ vooral effect op aandacht, werkgeheugen en schoolprestaties 

▪ focus op ijzer- en proteïnetekort: effect van proteïnesupplementen het sterkste 

indien gecombineerd met scholing in landelijk Guatemala 

• proteïnerijkere voeding = betere scores op intelligentiesten 

• + effect was het sterkste vr de kinderen die nr school gingen 

• Effect vd fysische omgeving (voeding) + stimulerende omgeving = deze 

combinatie geeft het sterkste effect  

o geen verklaring voor normale variabiliteit in het Westen 

• IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië (Victora et al., 2015) 

o We hebben convergerende evidentie dat het een effect heeft 

o Figuur: hoe langer men borstvoeding heeft gekregen, hoe hoger 

de score op intelligentietesten  

▪ Effect lijkt zich meer voor te doen aan de bovenkant  

• Alcoholmisbruik 

o Alcoholisme 

▪ onderscheid alcoholafhankelijkheid en –misbruik 

▪ beschadiging frontale lobben (abstract en visueel-ruimtelijk redeneren, werk-

geheugenfuncties) en limbisch systeem & hippocampus bij extreem misbruik 

(Korsakoff’s syndroom = er worden geen nieuwe herinneringen opgeslagen, maar 

kunnen wel nog oudere herinneringen ophalen) 

• je ziet het effect niet op intelligentietesten, want opslagen v. nieuwe 

herinneringen meten we niet bij intelligentietesten → maar het effect 

behoort wel tot intelligentie! 

▪ ook aangetoond bij tweelingenonderzoek → als enkel alcoholisme verschilt, heb je 

cognitieve effecten 

▪ extreem gevolg: Foetaal Alcohol Syndroom (gevaarlijk bij vrouwen die zwanger zijn) 

= kinderen die fysisch & mentaal beperkt zijn + is irreversibel  

o Sociaal drinken 

▪ aanwijzingen voor negatieve correlatie met g / Gf 

▪ collineariteit en feedback → verschil tss lagere & hogere klasse in hoe er sociaal 

wordt gedronken 

• hogere klasse: meer wijn & tijdens eten 

• lagere klasse: meer bier, buiten het eten → dit is schadelijker 

• Lood in de lucht 

o cfr. kwikzilver is neurotoxisch 

▪ 19e eeuw: kwikzilver werd gebruikt vr hoeden & hoedenmakers werden ‘gek’ 

omdat hersenen waren aangepast  

o Loodconcentratie in ons lichaam gestegen van .0016 tot 15 μg/dL (microgram) de voorbije 

6000 jaar (prehistorie) 

o reeds aanwijzingen gevaar tijdens Romeinse rijk 

▪ lood werd gebruikt als smaakversterker & werd toegevoegd aan wijn  

▪ toen al waren er mensen die hierover schreven & het verband zagen 

o onderzoek via melktanden: correlaties met IQ en klachten leerkrachten over impulsief 

gedrag, effect van 6 à 7 IQ-punten 



▪ lood komt ook voor in beenderen & tanden → kijken nr concentratie in melktanden  

▪ correlatie tss loodconcentratie & impulsief gedrag bij de kinderen + duidelijk effect 

op IQ (hoge concentratie = 6-7 punten lager scoren) 

▪ lood wordt heel vel gebruikt in industrie & in benzine etc. → ni is het verplicht om 

lood eruit te halen, maar dit heeft heel hard geduurd want hij werd beschuldigd v. 

slecht onderzoek  

o collineariteitsprobleem: studies in Australië en Kosovo vinden na controle voor andere 

variabelen nog altijd effect 

▪ loodconcentratie komt niet random voor (meer in geïndustrialiseerde landen) + 

samenhang met SES 

▪ australië: afstand tot loodsmelterij tot woning + IQ getest → hoe verder men van 

de loodsmelterij af woont (en dus minder er mee in contact komt), hoe hoger het 

IQ + gecontroleerd vr SES 

▪ Kosovo: studie in geïndustrialiseerde stad met loodsmelterij & een gelijkaardig 

stadje zonder loodsmelterij → hier stelt men hetzelfde effect vast 

▪ Dus effect komt dus zeker door lood & niet dr SES 

o recente meta-analyse: reeds vanaf lage concentraties is er een effect → tussen 2,4 en 10 

microgram/DL is er een daling v. 3,9 IQ punten, tussen 10-20 per DL = additionele daling v. 

1,9 punten  

▪ we moeten er dus vr zorgen dat er zo goed als geen lood aanwezig is in de 

omgeving 

o vooral effect op populatieniveau en in niet-Westerse samenlevingen 

▪ hier in België waarschijnlijk niet zo heel grote verschillen meer tussen kinderen dr 

loodconcentratie ih bloed 

DE SOCIALE OMGEVING 

• problemen met het meten van de omgeving (vb. SES) 

o SES = veel verschillende fenomenen  

• geen omvattende theorie van de sociale omgeving 

• grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, met genen en met de fysische 

omgeving 

• Socio-economische status 

o Correlatie tussen .30 en .40 met IQ (= 15 IQ-punten tussen hoogste en laagste klasse) 

▪ Obv hiervan wordt geclaimd dat intelligentie omgevingsbepaald is, maar dit is geen 

bewijs vr een omgevingsinvloed 



o Wat is de causaliteit? 

▪ SES ➔ IQ 

▪ maar, IQ in adolescentie voorspelt SES 

• onderzoek: gekeken nr intelligentie v. vader & zoon → als IQ vd zoon lager 

ligt dan dat v. vader dan is kans groter dat je gaat afdalen op de SES-ladder, 

als het IQ groter is dan is de kans groter dat je gaat stijgen op de ladder 

o maar hangt samen met ouderlijke genetische constitutie 

o maar (in VS): IQ-testen gebruikt als toegangsproef voor hoger onderwijs 

▪ hangt samen met SES, dus intelligentietesten hebben dan een mogelijks causaal 

effect op wie er terecht komt in een hoge SES 

• Probleem: SES is te omvattend → correlaties kunnen we niet eenduidig interpreteren 

• Adoptie:  

o Skodak & Skeels (1949): intelligentie gemeten v. biologische moeder & adoptiekind 

▪ Biologische moeder: gemiddelde v. 86 & biologische kinderen: gemiddelde v. 108 

▪ hoger IQ dan te verwachten op basis van IQ moeders (108 vs 86) 

▪ dit is wss een overschatting vh effect, want we weten niet wie de vaders waren 

(misschien waren die heel intelligent) 

▪ regressie nr het gemiddelde: de moeders hebben sowieso een lager IQ, dus de kans 

dat de kinderen hoger zitten is groter 

▪ flynneffect kan ook een verklaring zijn 

o maar adoptie heeft dus een positief effect op intelligentieontwikkeling 

o maar correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31) 

▪ = evidentie vr genetische benadering 

o Minnesota Trans-Racial Adoption study vergelijkbaar resultaat (zie Tabel 9.2) 

▪ Zwarte kinderen uit lage SES worden geadopteerd in blanke midden/hoge klassen 

▪ Adoptiekinderen hebben gemiddeld IQ v. 98 

(in VS scoren zwarte kinderen gemiddeld 

genomen 15 IQ-punten lager, dus 

gemiddeld een IQ van 85) 

▪ Dit is dus een substantieel verschil! 

o Maar geen informatie over IQ-vader en regressie 

naar gemiddelde 

o vergelijken geadopteerde vs niet-geadopteerde 

kinderen uit zelfde gezin: 1 sd hoger 

▪ kinderen die geadopteerd zijn = ca. 1 sd hoger scoren dan kinderen die niet 

geadopteerd zijn 

▪ selectieve plaatsing: meer kans dat adoptiefamilie uit beter milieu komt  

o Capron & Duyme (1989): zowel effect SES biologische (laag/hoog) en adoptie-ouders 

(laag/hoog) 

▪ Effect vd SES vd adoptieouders: 111,6 vs 99,1 IQ-punten bij de lage SES 

▪ Effect vd SES vd biologische ouders: wijst meer op een genetisch effect  

▪ Biologische status vd ouders heeft zelfs na adoptie nog een effect → is dus niet 

enkel een omgevingsindicator, maar heeft waarschijnlijk ook distaal nog een 

genetische component 

o Complementariteit tussen genetische en omgevingsbenadering van adoptiestudies 

▪ Meestal 1sd verschil tussen geadopteerd of niet-geadopteerd  

• De thuisomgeving 

o Kenmerken: leesmateriaal, intensiteit en kwaliteit van de interactie met ouders, 

aanmoedigen van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid 

▪ = cognitieve uitdagendheid vd omgeving 



o Home Observation for Measurement of the Environment: duidelijke relaties met IQ in VS, 

de Filippijnen en Kosovo 

o Als kinderen grootgebracht worden bij biologische ouders = distaal een genetisch effect 

o Adoptieouders zijn ouders die erg geïnteresseerd zijn in de kinderen & bieden dan een 

cognitief uitdagendere omgeving aan  

• Figuur: studie waarbij men kijkt nr SES & Home-schaal (3-8j) 

o Impact v. SES gecontroleerd vr de Home-schaal 

o Gekeken nr stimulerende uitdagendheid vd omgeving 

gecontroleerd vr SES: effect is groter dan het effect v. SES 

gecontroleerd vr uitdagendheid vd omgeving 

o We kunnen het effect dus effectief toeschrijven aan de 

uitdagendheid vd omgeving 

▪ Home-schaal meet dus een proximale variabele vd 

omgeving 

• Interventiestudies 

o Controverse over Head Start programma’s (gebeuren vandaag nog altijd)  

▪ Periode net vr lagere schaal is cruciaal: want intelligentie stabiliseerde zich op 

lagere schoolleeftijd  

▪ Head start: net vr het begin vd lagere school kinderen uit gedefavoriseerde milieus 

extra stimuleren → had een effect op korte termijn, dede het ih begin beter maar 

dit effect verdwijnt  

▪ Er bestaat dus geen kritische periode vr cognitieve ontwikkeling  

o Meta-analyses: duur van effect afhankelijk van duur en intensiteit van interventie  

▪ Interventies die langer duren & intensiever zijn geven grotere effecten & houden 

langer stand 

▪ tot 9 IQ-punten na vijf jaar 

▪ ABCDerian project → heel intensief te werk gegaan & er zijn 

blijvende effecten 

• V. 4 maanden tot 5 jaar kinderen dagelijks intensief 

gestimuleerd 

• Effect op IQ daalt met de leeftijd, maar blijft bestaan 

→ experimentele groep blijft het beter doen  

• Deze kinderen vallen minder uit op school & blijven 

langer studeren  

• Vooral effecten op academische prestaties en sociale en gedragsmatige 

problemen (cfr. TEEP project) → project werkt met de moeders & ging 

moeder stimuleren  

• Klein effect op intelligentiemeting, maar substantieel effect op scholing 

(vallen minder uit & meer kans om nadien hoger onderwijs te volgen) + 

minder gedragsmatige problemen  

o Onderscheid tussen theoretisch en economisch perspectief (projecten betalen zichzelf 

terug op lange termijn) 



• Familiegrootte en geboorteorde 

o r = -.15 à -.20 tussen familiegrootte en IQ 

▪ Hoe groter de familie, hoe lager de gemiddelde intelligentie 

o vb. NLSY79 (national longitudinal study of youth)  

▪ IQ ligt lager naarmate er meer kinderen zijn 

• Proximaal / distale  dysgenetische effecthypothese: moeders met meer 

kinderen scoren lager op IQ-testen 

o proximaal genetisch effect: moeders die minder intelligent zijn geven 

genen door & hebben meer kinderen  

▪ kan ook verklaard worden dr SES: hoe hoger SES, hoe minder 

kinderen men wilt 

o distale effecthypothese: moeders die minder intelligent zijn creëren een minder 

stimulerende omgeving vr de kinderen 

• Omgevingsverklaring 

o Confluence-model van Zajonc, maar kan relatie tussen familiegrootte en IQ niet volledig 

verklaren 

▪ Naarmate er meer volwassenen zijn in de familie = meer mensen die cognitieve 

uitdaging kunnen aanbieden dus dit zal intelligentieontwikkeling bevorderen 

▪ Alleenstaande moeders hebben kinderen die gemiddeld genomen minder 

intelligent zijn → met 2 mensen thuis = gemiddeld genomen een hogere 

intelligentie 

▪ Maar nog meer mensen (bv. ook grootouders wonen thuis) geeft geen additioneel 

effect 

o Effect van geboortevolgorde: 1st geborene is intelligenter dan tweede & deze is 

intelligenter dan de 3e  

▪ Hoe later je wordt geboren = ouders zijn ouder & je hebt meer kans op genetische 

afwijkingen  

▪ Is eigenlijk vooral een omgevingsfenomeen → Noorwegen: studie waar men kijkt nr 

intelligentie bij families met versch groottes & wat er gebeurt met intelligentie wnr 

oudere broer/zus komt te overlijden 

▪ Broer/zus overlijdt niet = volgorde-effect, oudste scoort het hoogst, etc. 

▪ Broer/zus overlijdt & je bent de 2e oudste = IQ stijgt nr niveau v.e. enig kind 

▪ Je bent het 3e kind & beide oudere broers/zussen overlijden = IQ stijgt hier ook nr 

wat je zou verwachten bij een enig kind 

▪ Geboortevolgorde effect is dus niet biologisch! 

▪ Verklaring: oudste doet altijd alles eerst & zal waarschijnlijk meer aandacht krijgen 

vd ouders & wordt dus meer gestimuleerd + naarmate je meer kinderen hebt, hoe 

meer je je aandacht moet verdelen  

o Familiegrootte effect is dus deels toe te schrijven aan het geboortevolgorde effect (hoe 

meer kinderen, hoe lager het gemiddeld IQ in de familie) & geboortevolgorde effect is een 

omgevingseffect → DUS: het familiegrootte effect is deels ook een omgevingseffect 

o SES verklaring: grotere families komen meer voor in lagere SES, hebben minder financiële 

middelen, kunnen minder goed voedsel kopen, sturen kinderen nr minder goede scholen, 

etc. = omgevingseffect 

SCHOLING 

• Enorme toename van scholing de voorbije eeuw 

o % naar school op 15-19 jarigen  

o aantal jaren school 



o analfabetisme  

o deelname aan hoger onderwijs 

• Onderscheid Gc/Gf → meer effect op gekristalliseerde dan op vloeiende intelligentie  

o Ook impact op vloeiende intelligentie, want school leert ons hoe we moeten omgaan met 

problemen = ‘leren leren’ 

• Intelligentie als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan te pakken is mede bepaald 

door scholing 

• Heeft scholing effect op IQ-scores? 

o Voor WOII: duidelijk effect van scholing 

▪ Hetzelfde zie je ook nog in ontwikkelingslanden 

o Relatie IQ en niveau van scholing 

▪ Mensen die langer hebben gestudeerd, hebben een hoger IQ 

▪ Maar: we moeten opletten met de interpretatie (de richting vh verband) 

▪ Meting v. IQ bij begin lagere school voorspelt hoe lang je zal studeren (omgekeerde 

causaliteit) 

o Interactie tussen IQ en SES op drop-out: kans 

dat je uitvalt uit het middelbaar onderwijs obv 

je IQ (gecontroleerd vr SES) & kans dat je 

uitvalt ov SES (gecontroleerd vr IQ) 

▪ Effect v. IQ is veel sterker dan effect v. 

SES 

▪ Kinderen die 2sd onder gemiddeld IQ 

zitten = meer dan 60% kans om uit te 

vallen 

▪ Naarmate dat het IQ toeneemt wordt 

deze kans bijna 0 

▪ Omgekeerd: kans om bachelor te behalen → IQ is veel grotere voorspeller dan SES 

o Studie uit Noorwegen (dienstplicht): IQ-test op 13 en op 18 jaar, diegenen die verder 

studeren hebben een hoger IQ, zelfs na controle IQ op 13 jaar 

▪ Positief effect v. opleiding op zich  

▪ Kijken nr wie een opleiding deed ih middelbaar die voorbereidt op hogere studies & 

wie niet → lln die kiezen vr de zwaardere richtingen scoren hoger op IQ-testen 

gecontroleerd vr hun IQ op 13-jarige leeftijd! 

o Winship & Korenman (1997): gemiddeld 2.7 IQ-punten per extra jaar scholing (ivm kinderen 

die geen onderwijs volgen 

• DUS scholing heeft een duidelijk effect op zich op intelligentie! 

• Hoe heeft scholing dat effect? 

o Kennis en cognitieve vaardigheden 

o Probleemoplossen los van concrete context (we leren abstract denken)  

o Abstract conceptueel denken (alfabetisme) 

o Detecteren van patronen in stimuli 

• Rekening houden met feedbackloops tussen IQ en scholing 

INTELLIGENTIETRAINING 

• Kunnen we intelligentie trainen met kortdurende interventies? 

• Vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie op de Amerikaanse markt 

• Trainingsprogramma’s voor de SAT 

o Van training van vaardigheden in hoe de test af te leggen tot leren van kennis 

o Duidelijk verband tss lengte vd training & de score die men behaald op de SAT 



o Effecten van .10 tot 1 afhankelijk van duur van training 

▪ Kortdurende training = klein effect → groter effect naarmate langere training 

▪ Kortdurende training = tricks, vooral test sofistication = niet echt een effect op 

intelligentie 

o Maar, vooral Gc = bij langere trainingen → kennis doen toenemen  

o Toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar is niet gecorreleerd 

met g 

▪ Studenten beter voorbereiden op inhoud vd test 

• Gemengde evidentie voor het trainen van Gf 

o Training in gebruik van telraam verhoogt score op RPM in Sudan (kinderen tss 7-11j) 

▪ Vr alle leeftijdsgroepen deed de experimentele groep het beter (met training) 

o Hundt: Ontwikkeling van schoolprogramma’s met uitdagend intellectueel materiaal voor 

wetenschappen in de VS bleek geen effect te hebben op intelligentiescores 

▪ Kinderen in Sudan: zitten onderaan intelligentiecurve, dus er is meer ruimte vr 

verbetering → Hundt: groep zit sws al hoger op het intelligentiespectrum 

• Verwerkingssnelheid is heel trainbaar (werkgeheugen)  

o Visuele waarnemingstaak van 200 naar 20 msec 

▪ = je krijgt een rij v. letters & je moet zeggen of de letter ‘k’ ertussen zit  

▪ Je kan mensen trainen om dingen enorm snel te doen 

▪ Inspectietijdtaak kan je ook trainen 

▪ Men versnelt de tijd, maar de correlatie met een klassieke intelligentiemeting 

verdwijnt 

o Automatiseren van basisprocessen: verandert aard van het proces 

▪ Dr de processen meer te automatiseren, creëer je meer ruimte om andere taken te 

kunnen doen 

▪ Dit gebeurt ook ih onderwijs: je leert eerst lezen & nadien lees je om meer te leren  

• Dyslexie = probleem met automatisering, blijven veel energie steken in 

ontcijferen wat er te lezen staat 

o Geeft ruimte voor andere taken 

• Trainen van werkgeheugen 

o Jaeggi et al. (2008): verschillende n-terug taken gedurende 1 tot 19 dagen 

▪ X X Y Z Z X Y X 

▪ = telkens reageren wnr er bv. 4 plaatsen terug dezelfde letter werd aangeboden  

▪ Mensen worden hier beter in + samenhang met vloeiende intelligentiemetingen 

o Posner & Rothbart (2007): trainen van visuele aandacht 

▪ Meer trainen = meer correct + positief effect op vloeiende intelligentiematen 

o Effect van gaming, zelfs bij wie normaal niet gamet.  

▪ Gamen is goed vr intelligentie! Stimuleert het werkgeheugen & dit heeft een 

positief effect op abstract redeneren 

UITDAGINGSHYPOTHESE 

• Uitdagingshypothese = intelligentie ontwikkelt wanneer men omgevingsuitdagingen het hoofd 

probeert te bieden (binnen het reactiebereik bepaald door de genen) 

• Principes: 

o (1) De fysische omgeving beperkt het reactiebereik 

o (2) Gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de sociale omgeving 

▪ Bv. Home-schaal = hoogste correlatie met intelligentie vh kind 

▪ Omgeving die cognitief stimulerend is, is belangrijk 

o (3) Persoonlijk engagement met omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie 



▪ Kiezen vr een sterkere richting & je meer inzetten = je intelligentie zal meer 

ontwikkelen  

• Speculatieve ideeën 

o Geloof in de onveranderlijkheid van intelligentie beperkt de ontwikkeling ervan 

▪ Growth orientation: idee dat je als mens kan ontwikkelen → ontwikkelen zich meer 

in een job 

▪ Als je gelooft dat je niks kan veranderen aan intelligentie = grotere kans dat je 

minder intelligent zal worden, want je gaat cognitieve uitdagingen uit de weg 

o De maatschappij moet uitdagingen aanbieden: de maatschappij is complexer geworden 

▪ Mensen participeren meer actief in maken v. kennis & doorgeven v. kennis (bv. veel 

mensen met blogs, etc.)  

o Meta-uitvindingen vooral in maatschappijen die open zijn en in direct contact staan met 

andere maatschappijen (Jared Diamond) 

▪ Zullen zich beter & meer ontwikkelen 

▪ Er gebeuren meer uitvindingen & die verspreiden zich ook meer 

▪ Je krijgt een complexere maatschappij waarin mensen zich meer intelligent 

ontwikkelen 

▪ Papoea Nieuw-Guinea: bepaalde bevolkingsgroep die landbouw uitvindt → er was 

weinig uitwisseling met andere groepen dus er gebeurde niet veel mee 

• In westen: veel contact met anderen, dus veel ontwikkelingen vanuit 

landbouw, etc.  

▪ Bv. Zuiden v. Afrika: Sahara & oerwoud maken het zeer moeilijk om info te laten 

doorstromen, dus kunnen zich minder ontwikkelen  

WAT VEROORZAAKT HET COHORT-EFFECT 

• Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de omgeving: er zijn veel verschillende 

verklaringen te geven 

• Terugdringen van extreme belastende omgevingen (lood, ziektekiemen, etc.) → komen minder 

voor 

• Algemene scholing: scholen zijn beter, we moeten langer op school blijven, toegang tot hoger 

onderwijs is gemakkelijker 

• Daling van familieomvang 

• Toegenomen complexiteit van de omgeving: we leven nu in een kennismaatschappij  

• ➔ Veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen 

o Hebben elk op zich een kleine impact op intelligentie & deze samen zorgen vr een groot 

Flyneffect  

• Studie Clark: “succes zit in de genen” → andere mogelijke verklaring: omgevingseffecten kunnen 

veel sterker & robuuster zijn, maar dit onderzoekt hij niet 

o Zijn studie moet niet noodzakelijk geïnterpreteerd worden als een genetisch effect 

Les 15 – Assessmenttheorie  

Bruikbaarheid van intelligentie 
Problemen in het onderzoeken van de relatie tussen intelligentie en succes 

• Het conceptuele criteriumprobleem: hoe gaan we succes definiëren? 
o Gemiddelde schoolresultaten (GPA: Grade Point Average) en drop-out, maar verschillen 

tussen klassen en scholen 
o Inkomen, maar systematische verschillen tussen klassen en scholen 
o Jobprestatie, maar onbetrouwbaar en partieel (gaat niet om één criterium, er zijn veel 

verschillende criteria die niet noodzakelijk samen hangen) 
o Hoe succes in het leven definiëren? 



• Statistische problemen met predictieve validiteit 
o Betrouwbaarheid 

▪ rxy=rxtyt sqrt(rxxryy) 

▪ rIQ = .85 

▪ rpunten tussen .6 en .8 (rGPA ligt hoger, want is gemiddelde over een jaar/opleiding: 

betrouwbaarder door meer testen) 

▪ rsupervisor .6 of minder 

▪ Bijvoorbeeld, indien ware correlatie tussen intelligentie en punten .50 is en beiden 

hebben een betrouwbaarheid van respectievelijk .85 en .60 dan is de verwachte 

geobserveerde correlatie .36 

▪ Betrouwbaarheid vormt bovengrens voor validiteit.  

▪ Door onbetrouwbaarheid gaan we lagere verbanden vaststellen 

o Beperking van bereik 

▪ 𝑟𝑝 =

𝜎𝑝
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▪ Selectiebeperking als bijzonder geval: toegangsexamen geneeskunde 
▪ Stel ware correlatie tussen intelligentie en punten is .50 en de variantie in de 

steekproef is slechts .60 van de variantie in de populatie dan is de verwachte 

geobserveerde correlatie .33 

o Onderscheidingsvermogen 
▪ Type I en type II fouten 
▪ Stel correlatie in populatie .50, we testen met significantieniveau van .05 en een 

steekproef van 25 participanten, dan zullen we het effect niet detecteren in 16% 

van de gevallen 

• De drie problemen versterken elkaar 

• Aanpakken van statistische problemen 

o Corrigeren voor onbetrouwbaarheid, maar alleen voor het schatten van theoretische 

verbanden 

o Corrigeren voor beperking van bereik, maar 

▪ Alleen voor het schatten van theoretische verbanden 

▪ Bij een niet-toevalssteekproef (men selecteert en gaat met deze mensen verder) 

▪ Enkel indien lineair verband kan worden gegeneraliseerd 

o Uitvoeren van meta-analyses, maar opletten voor vertekening 

• Problemen met het proefopzet 

o Prospectieve studie is ideaal, maar zeer duur. (longitudinaal opvolgen) 

o Retrospectieve studie is meest gebruikt, maar problemen met collineariteit (vb jobsucces 

nu en intelligentie nu meten) 

De relatie tussen intelligentie en academisch succes 

• Intelligentie in het lager en secundair 
o R = .50 met schooluitslagen,  hoger in lagere school en lager in secundaire school owv 

beperking van bereik 
o Vergelijkbare resultaten voor drop-out: sterk verband tussen schooluitval en IQ. 
o r = .81 tussen CAT op 11 jaar en algemene schoolse prestatiefactor op 16 jaar in VK:  

o r tussen .50 en .77 voor kernvakken 

o r tussen .40 en .50 voor praktische vakken 

o Vergelijkbare resultaten in IJsland met RSPM (Raven): r = .75 met wiskunde en .64 met 

totale punten 



▪ Deze studie is het bewijs dat het geen overschatting is: matrices leer je niet tijdens 
je schoolloopbaan. Je vindt dus substantiële correlaties tussen intelligentie en 
schoolprestatie. 

• Intelligentie in het postsecundaire systeem 
o Zeer hoge correlatie tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM (Gv VS Gf) 
o Veel uitval en veel diversiteit in postsecundair 
o RAPM: advanced versie omdat er anders niet voldoende gedifferentieerd wordt aan de 

bovenkant 
o In geselecteerde groep rSAT-GPA1 = .35, na correctie voor beperking van bereik .47- .53, maar 

onderschatting omwille van verschillend toekennen van punten (-> gemiddelde score na 

eerste jaar is niet zo hoog. Maar na controle voor selectiebeperking zien we correlatie 

stijgen) 

o Kans op bachelorsdiploma (NLSY79): 70% in topdeciel van AFQT, 30% in achtste deciel, 10% 

in vijfde deciel 

▪ Opnieuw evidentie dat er een duidelijk verband is tussen intelligentie en of men 
goeie scores of zelfs uberhaupt een diploma haalt 

• Selectiebeslissingen 

o Perspectief van de sollicitant 

▪ Hoe verschilt verwachte prestatie in functie van testuitslagen? Is 25% verklaarde 

variantie voldoende? 

▪ Hoe verschilt de gemiddelde academische vaardigheid tussen geselecteerden en 

niet-geselecteerden: interactie tussen selectieratio en testaccuraatheid 

Als je een grote groep hebt en je neemt daarvan de beste, dan 

zal de gemiddelde vaardigheid in percentiel 90 liggen. Als je niet 

selecteert, ga je iemand aannemen rond percentiel 50. 

• Alternatieven en verbeteringen 

o Zorgvuldigheid belangrijk, want opleiding biedt toegang tot 

goede jobs en welstand  



• Selecties resultaat van SES? Indirect effect 

o rSAT-GPA1 = .47  

o rSES-GPA1 = .31 

o rSAT-GPA1.SES = .44  

o rSES-GPA1.SAT = .05 

▪ er is een verband tussen de SAT en GPA.  

▪ Er is ook een duidelijk verband tussen SES en GPA. 

▪ Wat gebeurt er wanneer we de relatie bekijken tussen de SAT en GPA 

gecontroleerd voor SES? We vinden nog altijd een hoge correlatie: als we dus wel of 

niet controleren voor SES is deze correlatie ongeveer gelijk. 

▪ Omgekeerd: als we de relatie bekijken tussen SES en GPA gecontroleerd voor SAT, 

valt het verband vrijwel weg. Maw: toegangsproef is dus wel degelijk voorspellend 

voor succes in het hoger onderwijs. 

▪ Dit wil niet zeggen dat SES geen rolt speelt. We moeten hieruit onthouden dat we 

de rol vd SES moeten zien voor de SAT. Mensen uit hogere SES worden meer 

gestimuleerd, gaan naar betere scholen,.. Gevolg is dus dat op het einde vh 

secundair, die leerlingen cognitief sterker zijn. Zij nemen dan de SAT en scoren 

beter. Ze hebben meer slaagkansen omdat ze cognitief sterker zijn, niet omdat ze 

uit hogere SES komen. 

• Schoolprestaties secundair dragen bij aan voorspelling uitslagen eerste jaar hoger onderwijs: scoren 

tussen .36 en .46 

o Interessant om scoren secundair mee te nemen. We kunnen beter voorspellen. Dit toont 

niet enkel wat je kan, maar ook wat je doet: verschil tussen kunnen en zullen! 

• Postgraduaatopleiding 

o Grote verschillen tussen postgraduaten 

o Odds ratio: slaagkans voor studenten met scores in bovenste helft / slaagkans voor 

studenten met scores in onderste helft 

▪ Odds ratio van 2,3:1 wil zeggen dat er 2.3 keer zoveel mensen slagen in de groep 

die hoog scoort dan mensen die laag scoren.  

 
Succes in het werk 

• IQ in het leger 
 

Zeer homogene groep. Hoe voorspelt intelligentie het 

functioneren van mensen? Studie laat zien dat ons criterium 

multidimensioneel is. Sommige aspecten worden goed 

voorspelt door intelligentie, andere minder. Succesvol zijn in 

een job heeft verschillende aspecten dus mss moeten we ook 

meer kijken naar die aspecten.  

 

o IQ beste voorspeller van algemene militaire bekwaamheid en technische vakbekwaamheid, 

persoonlijkheid van leiderschap, discipline en fitheid (onderscheid kunnen en zullen) 

o Oefening baart kunst, maar soldaten met hoge AFQT scores functioneren na 6 maanden 

beter dan soldaten met lage AFQT scores na 42 maanden.  



• IQ in civiele jobs (tot en met lager management) 

 Lichte balkjes geven verband tussen predictoren en 

jobsucces. 

Donkere balkjes geven multiple correlatie aan als je 

intelligentie samenvoegt met een predictor.  

Mensen gewoon de job laten beoefenen en dan 

beoordelen: hoge correlatie met succes!  

Een test over hoe integer iemand is is niet zo 

voorspellend, maar in combinatie met een IQ-test is het 

wel hoog voorspellend 

• Intelligentie is single best predictor 

o Problemen 

▪ Beperking van bereik owv selectie 

▪ Moeilijk verkrijgen van de gegevens 

▪ Probleem van multidimensionaliteit van criterium 

o Gebruik van moeilijke tests wel verbanden, maar wat lager (.40) 

o Bell prospectieve studie: rIQ assessment van beginnend management – managementniveau 20 jaar later = .38 

o Bijkomende predictieve validiteit van .06 voor situationele beoordelingstest 

• Werkstatus en inkomen 

o Prospectieve studie van USArmy Air Force in WOII: follow-up na 12jaar 

▪ Duidelijke verbanden na 12 jaar: zowel g als specifieke IQ-factoren 

o Prospectieve studie met NLSY data 

▪ Vergelijkbare resultaten, maar sterk gemedieerd door opleiding (en gemodereerd 

door geslacht en ethnoculturele groep) 

o Retrospectieve studie Nyborg&Jensen 

▪ Vergelijkbare resultaten 

• Intelligentie voegt telkens weinig toe. Verband wordt vooral gemedieerd door opleiding 

• Het verband met opleiding is het sterkst voor blanke mannen, en het laagst voor zwarte 

mannen. Blanke vrouwen vertonen ook een sterker effect dan zwarte vrouwen. (WM > WW > 

BW > BM) 

• Jobeisen en IQ 

o Volgens Gottfredson (1986) is g de belangrijkste bron van variatie in jobeisen 

o Volgens Madhyastha & Hunt is het te vergelijken met drie gecorreleerde factoren : g, 

verbaal vs perceptueel-motorisch, en numeriek. 

o Naarmate jobs hogere status jobs zijn, is er meer g nodig om de jobs goed te kunnen 

uitvoeren. 

 



Als je een job uitoefent waarvoor je weinig 
cognitieve vaardigheid nodig hebt, dan zijn er 
weinig verschillen in inkomen. Naarmate je een 
job uitoefent waarvoor meer cognitieve 
vaardigheden nodig zijn, stijgt het inkomen. Ook 
de variabiliteit wordt groter. 
Beroepen die veel intelligentie veronderstellen, 
hebben terug een grotere variabiliteit in inkomen.  
▪ Monotoon, maar niet lineair verband tussen 

IQ en inkomen in functie van job én grotere 

variantie bij hogere IQ-niveaus 

• IQ voorspelt jobprestatie (maar in 

belangrijke mate via opleiding) 

 

Sociale en economische vooruitzichten aan de uiteinden van de Gausscurve 

• Prospectieve studie van begaafden: Termites 
o Opzet: 1528 leerlingen 

▪ startte begin 1920 
▪ genomineerd door leerkrachten 
▪ IQ > 140 

o Resultaten 
▪ Opleiding 
▪ Inkomen 
▪ sociaal functioneren 

Vrouwen kregen toen nog veel minder 
kans om te studeren. In de algemene 
populatie gingen veel minder mensen 
studeren in vergelijking met de groep 
hoogbegaafden uit de Termites studie. 
 
 In de groep van hoogbegaafde 
kinderen bleken vooral blanke 
kinderen uit de middenklasse te 
zitten. Daarom werd dit als 
referentiepunt genomen.  
Er is een heel duidelijk effect te zien: 
kinderen die hoog scoren op die 
intelligentietest, gaan later in hun 
leven een job uitoefenen die veel 
meer geld opbrengt. 
 
 

• Resultaten 
o Hoge opleiding 
o Hoog inkomen 
o Hoog sociaal functioneren 
o Huwelijken duurder langer en er waren minder echtscheidingen 

▪ Hoge intelligentie is dus ook een voordeel voor het algemeen menselijk 
functioneren 

• Kritieken 
o Vertekend in richting van midden en hogere klasse 
o Interferentie in leven: wisten dat ze geselecteerd waren 
o Participanten waren geen genieën 



• Prospectieve studie van begaafden: SMPY (study for mathematically precocious youth) 
o 12-13 jarigen 
o Lokale testen, dan SAT-M en SAT-V: top 200 en top 10000 
o Komen vooral uit hoge SES gezinnen, ouders met universitair diploma, kleine gezinnen 

o Snel leren & hoge academische prestaties 

o Tewerkstelling aan universiteit en inkomen 

o Verschil tussen SAT-V en SAT-M 

o Hard werken 

o SAT-M en toenemende man/vrouw verhouding 

o Verschillen tussen ethnoculturele groepen 

• Er is wel degelijk een verschil tussen extreem goed en nog extremer goed! Zeker differentiatie 
aan de bovenkant! 

• Bij de uiterste top zijn er veel meer mannen dan vrouwen 

• Prospectieve studie van lage scoorders 
o Project 100.000 in de late jaren 60 in de VS 

▪ 100.000 rekruten met IQ tussen 80 en 90 
▪ Carrière vergeleken met controlegroep met zelfde leeftijd en opleidingsniveau 
▪ Gericht op arbeiders- en lagere witteboordjobs 

o Resultaten 
▪ De kans dat zij tijdens of na de training stopten, was groter dan bij de 

referentiegroep 
▪ De rekruten hebben veel meer kans om terecht te komen bij algemene jobs 
▪ Zowel controlegroep als rekruten hebben promotie gemaakt! De rekruten 

(laagscorenden) maakten minder promotie, maar ze maakten er wel. 
▪ Grote uitval na training rekruten 
▪ Replicatiestudie op kleine schaal in de jaren 80 

 
Conclusies 

• Populaire mythe: intelligentie zoals gemeten met klassieke cognitieve tests is irrelevant voor 
school- en jobprestatie 

o We zien duidelijk een verband tussen intelligentietesten en succes! Tests zijn dus wél 
relevant 

• Het klopt niet dat hoog of zeer hoog scoren geen verschil maakt 
o Het maakt wel degelijk nog een verschil. De extreem best scorenden hebben nog meer kans 

om het beter te doen in onderwijs/job 

• Empirisch onderzoek: meestal ‘single best preductor’ 
o Intelligentietest is gemiddeld genomen single best predictor 

• Waarom discrepantie? 
o Onrealistische verwachtingen: meeste begaafden werken hard om er te komen 
o Moeilijkheden met probabilistisch denken: kans is groter, maar niet iedereen slaagt 
o Interactie met brede sociale en economische factoren en specifieke situaties (vb: vrouwen 

hadden minder kans om te studeren ten tijde van de studies. Wat mensen doen en 
realiseren hangt dus niet enkel af vd intelligentie, maar ook vd maatschappelijke en sociale 
context waarin ze zich bevinden.) 

o Leven in een gestratificeerde maatschappij: meeste mensen in je eigen omgeving zijn 
mensen uit min of meet hetzelfde sociaaleconomische milieu 

 
Les 16 -- Assessmenttheorie 
Demografie van intelligentie 
Kwesties 

1. Constructvaliditeit van de metingen 
2. Constructvaliditeit in elke groep 
3. Vatbaarheid voor training is geen voldoende tegenargument 



4. Generalisering maar mogelijk bij adequate steekproeftrekking 
5. Literatuuroverzicht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren 
6. Alternatieve hypothesen en modellen testen 
7. Alternatieven moeten oorspronkelijk ideeën correct weergeven 
8. Erfelijkheiscoëfficiënten kunnen variëren  
9. Bij beleidsadviezen moeten de wenselijke consequenties geëxpliciteerd worden 
10. Durven zeggen: “Wij weten het niet” 

• Onderscheid tussen cognitieve en niet-cognitieve effecten 
o Onderscheid tussen kunnen en zullen (vb minder interesse) 
o Hoger scoren (vb extra motivatie) 
o Lager scoren (vb stereotypedreiging) 

• Recruteringseffecten 
o Steekproeven dikwijls uit bereikbare populaties (vb universiteitsstudenten) 
o Niet noodzakelijk generaliseren naar brede populatie (vb man-vrouwverschillen) 

• Aantonen van oorzakelijkheid 
o Correlatie is niet gelijk aan oorzakelijkheid 
o Collineariteit is prominent aanwezig 
o Experimenteel onderzoek onmogelijk 
o Quasi-experimenteel onderzoek is (soms) mogelijk, maar vraag naar generaliseerdbaarheid 

van geobserveerde effecten 
o Causale modellen, maar data blijven correlaties 

• Als je SES controleert voor intelligentie, is er bijna geen verschil meer en heeft SES 
gecontroleerd voor intelligentie geen verband meer met schooluitslagen 

• Als we intelligentietesten controleren voor SES, voorspellen we even goed hoe iemand het doet 
op school 

 

• Statistische en meetkwesties  

o Grootte van groepsverschillen vaststellen: meestal 

 grote overlap in verdeling 

o Gepastheid om zelfde test in verschillende groepen te 

 gebruiken (vb oriëntatietest bij mannen en vrouwen) 

o Vergelijken van groepen op testbatterijen (zoals 

 WAIS): problemen met methode van gecorreleerde 

 vectoren 

Verouderen 

• Kwesties 
o Cross-sectioneel opzet 

▪ Meest gebruikt: je meet op één moment mensen van verschillende leeftijd 
▪ Gemakkelijk te implementeren 
▪ Verwarring cohorten-leeftijd: gevoelig voor Flynn effect 

o Longitudionaal opzet 
▪ Je volgt één groep longitudinaal op 
▪ Duur 
▪ Niet-toevallige uitval 
▪ Verwarring cohort-leeftijd 

o Cohortensequentieel opzet 
▪ Combinatie van bovenstaande. Je neemt één groep, enkele jaren later neem je 

terug diezelfde groep en voeg je daar jongere mensen aan toe 
▪ Gouden standaard, maar duur 



▪ Moeilijkheid: werken met vergelijkbare 
steekproeven 

• Psychometrische benadering van verouderen 
o Cattell & Horn  

▪ Gc: piek op 30 en dan vrij constant tot 
ouderdom 

▪ Gf: piek op 25 en dan snelle 
achteruitgang 

▪ Andere tweede orde vaardigheden 
nemen af vanaf 30  

o McArdle: Woodcock-Johnsontest 
▪ hertesting na één tot vijf jaar 
▪ vergelijkbare resultaten, maar minder afname 
▪ grote individuele verschillen 

 
  
 
Processing speed daalt het snelst.  
Gf daalt snel, maar minder snel dan processing spped 
Gc daalt het minst snel 
 
 
 
 
 
 
 

• psychometrische benadering van verouderen 
o Schaie (2005) 
▪ Gf wat langer stabiel: tot aan 60 jaar 
▪ Stijging zet langer door bij Gc:  tot ongeveer 60 jaar 
▪ Intellectual ability (fluid) blijft ook stabiel tot rond 
 60 jaar, maar daalt dan heel snel 
▪ Kunnen we verklaren door Flynn effect. 
 Leeftijdseffecten worden overschat: die  
 jongeren worden meer gestimuleerd 
 
 

• Veranderingen in informatieverwerkings-capaciteit 
o Cognitieve vertraging 

▪ Reactiesnelheid is de snelst dalende vaardigheid 
▪ Multiplicatief verband met latentietijd Loud=aLjong 
▪ Gevolgen voor executief functioneren in labo 
▪ Indicator van algemene cognitieve gezondheid 
▪ Niet dé verklaring voor afname in g 

• Na controle zien we dat, zelfs na controle voor snelheid, de daling zich blijft doorzetten: het 
verouderingseffect is dus niet alleen een snelheidseffect 

• Afname van complex van werkgeheugen, aandachtscontrole en uitvoeringsprocessen 
o Effecten op korte-termijn geheugentaken, onderbreking, dubbeltaken 
o Meest relevant voor afname in Gf 

• Praktische kennis, ervaring en wijsheid 
o 50-60 jarigen hebben belangrijke leiderschapsposities 
o Effect van ervaring 



▪ Zweedse longitudinale studie toonde aan dat Gc steeg tot 75 jaar! 
▪ Seattle longitudinal study toonde aan dat basale leefvaardigheden stabiel blijven 

tot 65 jaar (hoe goed kun je eigen leven in handen houden) 
▪ Ouderen zijn sterk in realistische beslissingen, moeilijkheden met 

probleemoplossing buiten de context 
o Wijsheid 

▪ Verschil met praktische probleemoplossing 
▪ Overstijgt dagdagelijkse 
▪ Niet alleen te maken met hoe je ervoor zorgt dat je goed functioneert, maar met 

begrijpen waar je je bevindt in de maatschappij, wat betekenis is van leven 

• Samenvattend 
o Gf daalt, Gc blijft stabiel of stijgt lichtjes 
o Algemene cognitieve vertraging 
o Afname van systeem van werkgeheugen, aandachtscontrole, executief functioneren 
o Labostudies onderschatten functioneren in bekende situaties bij ‘gezond verouderen’ 

▪ Geen ernstige ziekten die cognitie beïnvloeden 
▪ Sterkere relatie tussen IQ en intellectueel engagement bij ouderen 

 
Geslachtsverschillen 

1. Algemene intelligentie: evidentie van IQ-batterijen 

• Op de eerste testen scoorden vrouwen wat hoger dan mannen 

• Verschillen op subtests, maar hoe hoger het proces, hoe complexer de capaciteit, hoe 
kleiner de geslachtsverschillen 

• Stanfort-Binet bij 1000 kinderen: meisjes beter tot 13 jaar, jongens wat beter nadien 

• Wechsler: “We have more than a ‘sneaking suspicion’ that the female of the species is not 
only more deadly, but also more intelligent than the male” 

• Geen substantiële verschillen op de eerste tests die er geen rekening mee hielden bij 
constructie 

• Standaardiseringssteekproeven van WAIS-III en WAIS-R: tussen 2 en 4 IQ-punten verschil 

(.19 < d < .27) 

• AFQT in NLSY79 -.02 in het voordeel van vrouwen 

• CAT in VK bij 70000 schoolkinderen: geen verschil op algemene intelligentie, klein verschil 

op verbale factor in voordeel van vrouwen 

• Volgens Lynn onderschatting van het verschil: 

o vrouwen worden sneller volwassen 

o ruimtelijke subtesten zijn ondergerepresenteerd in IQ-batterijen (hoe 

onderrepresentatie bepalen?) 

• Kijken naar verschil op g 

o wijst op een klein voordeel voor mannen 

o maar methode ter discussie 

• het hangt er dus vanaf welke subtesten in een batterij zitten 

 

2. Algemene intelligentie: evidentie van indicatoren van algemene intelligentie 

• RPM is meest gebruikte indicator van algemene intelligentie 

• Volgens Lynn & Irwing: 4.5- à 5-IQ punten verschil, maar steekproeven niet representatief 

(verhouding mannen vrouwen niet representatief, kibbutz, …) 

• Standaardiseringssteekproeven: geen verschil tussen mannen en vrouwen 

• Leeftijd x geslacht interactie: jongens beter naarmate ze ouder worden: klein effect 

• RPM werkt met visueel-ruimtelijk materiaal 

• Op basis van algemene intelligentiebatterijen hebben we geen evidentie dat vrouwen slimmer 
zijn dan mannen in termen van algemene intelligentie. Afhankelijk van de test kan het in het 
voordeel zijn van vrouwen of van mannen. 



• Als er effecten zijn, zijn ze klein. Maar moeten deze dan toegeschreven worden aan verschillen 
in algemene intelligentie? 
 

3. De variantiekwestie 

• Geen of slechts beperkte verschillen in gemiddelde algemene intelligentie 

• Evidentie voor verschillen in variantie: 

o VR = E((xm – μ(xm))²)/ E((xf – μ(xf))²) 

o VR(WAIS-III)=1.06 

o VR(NAEP-wiskunde)=1.23 

o VR(NAEP-taal)=1.33 

o VR(CAT)=1.13 

• Variabiliteit in intelligentiescores is wat groter bij mannen dan bij vrouwen 

• Probleem: geobserveerde  effecten aan beneden- en bovenuiteinden groter dan te 

verwachten op basis van variantieverschil 

o Study of Mathe 

o matically Precocious Youth: 11.2:1 bij 1 op 10000 geobserveerd, 3.5 te verwachten 

op basis van verschil in spreiding. Er werden dus veel meer mannen geselecteerd 

dan vrouwen. 

• Mannen oververtegenwoordigd aan onderkant mogelijks genetisch te verklaren door één X-
chromosoom 
 

4. Cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen 

• Methodologische aspecten: representativiteit van de steekproeven vs exhaustiviteit en 
experimentele controle 

• Nationale onderzoeken 
o Vrouwen beter in taal, perceptuele snelheid en associatief geheugen 
o Mannen beter in wiskunde en ruimtelijke taken 
o Vrouwen proberen ook gewoon meer deel te nemen aan de toegangsproef: op die 

manier gaan vrouwen gemiddeld genomen lager scoren. Mannen doen meer aan 
zelfselectie en gaan niet deelnemen als ze 
denken kans te hebben het niet te halen.  

• Psychometrisch onderzoek met DAT 
o Vrouwen beter in taal en snelheid en 

accuraatheid van eenvoudige taken 
o Mannen beter in ruimtelijke taken en (verbaal 

en) abstract redeneren. 

• Psychometrisch onderzoek: MISTRA 
o Factorstructuur 

▪ Algemene intelligentie 
▪ Subsidiare verbale vs rotationele vaardigheid 
▪ Subsidiaire gefocuste vs diffuse vaardigheid 

o Geen verschil op algemene intelligentie 
o Vrouwen verbaal beter en meer integratie van informatie van verschillende 

bronnen 
o Mannen beter op rotatie- en gefocuste taken 

• Labostudies 
o Mannen beter in manipulatie van mentale beelden 
o Mannen meer veldonafhankelijk (zien een object los van de context) 
o Mannen beter in het vinden van de weg 
o Vrouwen beter in analyse van statische visuele figuren 
o Vrouwen beter in visuele perceptie 



o Verschillende strategieën op zelfde taak op te lossen (vb vinden van weg: vrouwen 
zijn meer veldafhankelijk) 

o Vrijwel alle vaardigheden kunnen geleerd worden 
 

5. Man-vrouwverschillen in cognitieve trekken die relevant zijn voor onderwijs 

• Vanuit een onderwijsstandpunt is men vooral geïnteresseerd in hoe wordt omgegaan met 
de inhoud van het curriculum: taal vs wiskunde 

• Duitse studie bij 29000 17-jarigen 

o Hiërarchisch factormodel: g met verbale en wiskunde factor 

o Meisjes scoren wat hoger op g en verbale factor (d= -.09) 

o Jongens scoren hoger op wiskundefactor (d=.94) 

o Verwachting van toenemende verschillen in STEM gebieden 

• Prestaties naar einde van het secundair onderwijs 
o Prestatietesten in de VS: meisjes sterker in lezen, jongens sterker in wiskunde 
o PISA op 15-jarige leeftijd 

▪ Meisjes sterker in verbale component: lezen/taal 
▪ Klein verschil in probleemoplossing, maar meisjes net beter 
▪ Jongens wat sterker in wiskunde, verschil groter aan bovenzijde van 

verdeling 
▪ Maar, grote verschillen tussen landen 

• Prestaties in hoger onderwijs 
o Enorme evolutie de voorbije eeuw: vrouwen zijn nu in de meerderheid 
o Opgelet: studenten hoger onderwijs zijn NIET representatief voor de bevolking 

▪ Verhoudingsgewijze meer vrouwen in hoger onderwijs, maar hogere scores 
voor mannen 

▪ Groter effect van variantieverschil 
o Vrouwen scoren beetje hoger op verbale SAT, mannen hoger of wiskunde SAT 

• Vrouwen verhoudingsgewijze minder in STEM richting 

• Maar, prestaties van vrouwen op wiskundevakken onderschat door SAT-M 
o Grotere impact van subjectiviteit bij prestatietoetsen 
o Vrouwen werken harder 
o De SAT-M meet iets wat niet of minder belangrijk is voor prestatie (vb visueel-

ruimtelijke vaardigheid) 
o De SAT-M meer iets niet wat wél belangrijk is voor prestatie (vb planning) 

• Prestaties in postgraduaat en carrière 
o Moeilijk te onderzoeken, want zeer domeinspecifiek 
o Zeer grote evolutie de voorbije eeuw 
o Evolutie van doctoraten in Harvard en Yale tussen 1977 en 2007: grote toename 

van aantal doctoraten, maar verhoudingen per domein vergelijkbaar 

• Verklaringen door Larry Summers 
o Bewuste of onbewuste vooroordelen van instelling 
o Motivationele verschillen 
o Verschillen in hersenfunctioneren 

 
6. Oorzaken van cognitieve verschillen 

• Sociale oorzaken 
o Mannen zijn meer geïnteresseerd in STEM domeinen: onderzoek na 20 jaar bij 

SMPY 
▪ Effecten niet te verklaren door ‘mogelijkheden’ 
▪ Vooral interesse bepaalt keuze voor STEM domein 

o Cultureel verschillende leerervaringen 
▪ R = .55 tussen World Economic Forum’s Gender Gap Index en verschillen 

tussen 15- jarige jongens en meisjes in PISA-onderzoek 



• Waarom vinden we het verschil wel op de testen, maar niet op schoolresultaten 
o De inhoud van items is gericht op jongens 
o De tests meten iets niet waar meisjes beter in zijn (vb motivatie, planning) 
o Stereotypedreiging: experimenteel aantoonbaar, maar weinig effect in high-stakes 

testing 

• Biologische oorzaken 
o Biologisch evolutionaire verklaring 

▪ Ruimtelijke vaardigheden belangrijk voor jacht bij mannen 
▪ Visuele vaardigeden belangrijk voor verzamelen bij vrouwen 
▪ Sociale vaardigheden belangrijker voor vrouwen, want afhankelijker van 

anderen 
o Sociaal-evolutionaire verklaring 

▪ Sociale differentiatie van taken volgens geslacht heeft competitieve 
voordelen 

▪ Socio-historische evoluties leiden tot verschillende leerervaringen 
o Interactie tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring 

• Probleem: evolutionaire ontwikkeling niet te onderzoeken, maar wel onderzoeken of 
cognitieve verschillen samenhangen met fysische verschillen 

o Lynn: hersenen van mannen zijn groter (100cm3) en binnen elk geslacht positief 
verband tussen hersenvolume en IQ 

o Maar: geen of weinig verschillen in intelligentie 
o Maar: verschil in hersengrootte tussen blank en zwart in de VS bedraagt 20cm3 en 

15 IQ punten. 

• Verschillen in structuur en gebruik van de hersenen 
o Meer gespecialiseerde verwerkingscentra bij mannen 

▪ Mannen meer witte stof (niet gemyeliniseerd) 
▪ Vrouwen meer grijze stof 
▪ Vrouwen meer connectie tussen hersenhelften (gaan meer diffuus werken) 
▪ Ook meer uitval bij gelokaliseerde hersenschade bij mannen 

o In beeldvormingsstudies verschillende delen actief, maar kan gevolg zijn van 
verschillende probleemoplossingsstrategieën 

o Effect van verschillen in hormonale balans 
▪ Manipulatie van bijnierhormonenniveaus bij ratten heeft impact op 

exploratie van doolhoven 
▪ Congenital adrenal hyperplasia: ongewoon hoge gevoeligheid voor 

mannelijke hormonen leidt tot hogere ruimtelijke scores bij vrouwen en 
meer mannelijke gedragspatronen (maar lagere ruimtelijke scores bij 
mannen) 

▪ Hoge oestrogeenniveaus bevorderen verbale vlotheid en korte 
termijngeheugen, maar reduceren prestaties op mentale rotatietaken 
(menstruatiecyclus en oestrogeentherapie) 

▪ Ruimtelijk redeneren verbetert bij toedienen van testosteron bij lage 
niveaus van testosteron 

7. Samenvatting 

• Wat veroorzaken man-vrouwverschillen? 
o Biologische verschillen in structuur en functioneren van de hersenen 
o Maar, ook leerervaringen die de tendensen kunnen accentueren of overstemmen 

én die de hersenontwikkeling beïnvloeden 
o Vrouwen zijn wat meer verbaal en wat minder ruimtelijk georiënteerd dan mannen 
o Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Slechte vraag: ze verschillen in sterktes en 

zwaktes, hangt af van welke testen men opneemt in de batterij.  
 
 



Ras en etniciteit 
Mensen nemen verschillende posities in 

- Er zijn geen verschillen tussen rassen en etnische groepen 
- Er zijn grote verschillen 
- De verschillen bestaan, maar zijn sociaal 
- De verschillen bestaan, maar zijn genetisch 
- “ras” bestaat niet 

Preliminaire punten 
1. Gedeelde kern over groepen heen (vb: begrijpen van verbale argumenten) 
2. Intelligentietests meten cognitieve vaardigheden die bijdragen tot succes in 

(post)geïndustrialiseerde samenvlevingen 
3. Het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los van generaliseerbaarheid) 
4. Alle cognitieve vaardigheden worden bepaald door biologie: onderscheid genetische factoren en 

levenservaringen 
 
Bestaat ras? 

- Genetische verschillen binnen groepen groter dan tussen groepen 
- Definities van groepen verschillen in tijd en plaats 
- Maar probabilistisch verband tussen groepsidentificatie en uiteenlopende sociale en biologische 

kenmerken (fuzzy concept) 
 

1. Kwaliteit in onderzoek naar ras en etniciteit 

• Raciale en etnische onderscheidingen zijn ‘fuzzy’ en veranderen volgens tijd en plaats 

• Ras en etniciteit zijn zelden directe causale variabelen: multicollineariteit -> 
rassenverschillen hangen samen met verschillende kenmerken: de buurt waar je woont, 
toegang tot geneeskunde, groen in je omgeving, inkomen,.. 

• Differentiële steekproeftrekking (vb studenten) 

• Sociale en wettelijke druk op onderzoek 
 

2. Bereik en terminologie 

• Richt zich op 4 belangrijke raciaal/etnische groepen in de VS 
o Blanken 
o Afro-Amerikanen/zwarten 
o Aziatische Amerikanen (Japanners en Chinezen) 
o Hispanics 

 
3. Blanken, Afro-Amerikanen en Hispanics 

• Verschil tussen blank en zwart is gemiddeld 1SD 

• Verschil tussen blank en latino’s: latino’s doen het beter dan de zwarten, maar slechter dan 
de blanken. 

• Blank > Latino > Zwart 

• Historisch vrij stabiel 

• Gevonden in VS maar ook in andere Westerse landen 
 

4. Aard van de raciale/etnische verschillen 

• Spearmanhypothese 
o De verschillen moeten vooral worden toegeschreven aan g 
o Methode van gecorreleerde vectoren: correlatie tussen lading van subtest op g en 

groepsverschil is gemiddeld .60 (maar methode ligt onder vuur) - Naarmate een 
test meer g geladen is, dus meer algemene intelligentie meet, laat de test grotere 
verschillen zien tussen blank en zwart. 

o Alternatieve verklaring door culturele lading van subtesten, maar betere verklaring 
bij recente migrantengroepen 



 
5. Groepsverschillen in onderwijsassessment 

• Systematische verschillen in schoolprestaties: Aziatische Amerikanen > Blanken > Hispanics 
> Afro-Amerikanen 

• NAEP-studies: prestatiekloof is afgenomen tot 1990 
o Parallel met afname van IQ-kloof: .85 deviatie-eenheden vanaf 1970-cohort in 

Woodcock-Johnson 
o Vooral hogere scores voor laagste groepen 
o Vanaf de jaren 90 zien we dat het verschil tussen blank en zwart kleiner werd 

• De SAT toont vergelijkbare resultaten: ongeveer 1SD verschil tussen blank en zwart 

• Kloof vergroot doorheen schoolloopbaan 
o Bestendigen van verschillen bij begin van school: mensen die vertrekken met een 

achterstand, blijven die achterstand hebben en deze kan zelfs groter worden 
o Scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen 

 
6. Groepsverschillen in cognitieve vaardigheden op de werkplek 

• Verschillen in testscores: WPT 
o D = .99 voor blank-zwart en d = .85 voor blank-latino (effect afhankelijk van de 

complexiteit van de job: verschil is kleiner voor mensen die solliciteren voor 
complexere jobs) 

• Verschillen in performantieratings : d=.30 

• Verschillen in objectieve jobevaluatie: d = .40- .50 

• Verschillen in interpersoonlijke vaardigheden: d = .20 

• Minder grote verschillen van IQ dan te verwachten op basis van predictieve validiteit 
 

7. Het geval van de Aziatische Amerikanen 

• Aziatische Amerikanen scoren wat hoger dan Blanken 

• Fenomeen al geobserveerd door Porteus in 1920 

• Aziatische Amerikanen beter in wiskunde en visueel-ruimtelijk redeneren, maar wat minder 
goed in verbale vaardigheden (zie SAT) 

• Parallelle internationale resultaten: PISA 

• Probleem: de categorie van Aziatisch Amerikanen is te breed 
 

8. Zijn de tests valide in de verschillende groepen? 

• Soorten vaardigheden 
o Gemeten relevante vaardigheden 
o Gemeten irrilevante vaardigheden 
o Niet-gemeten relevante vaardigheden 

• Vertekening indien etnisch verschil in 
o Gemeten irrelevante vaardigheden 
o Niet-gemeten relevante vaardigheden 
o Zelfde effecten te verwachten: onderpredictie in benadeelde groep 
o Verschillend effect op correlatie tussen test en criterium 

• Niet bevestigd door empirische bevindingen 
o rSAT-punten = .53, .50, .47 bij Blanken, Hispanics en Zwarten respectievelijk 

o Tendens tot overschatting van succes bij Zwarten en Hispanics (en onderschatting 

bij Oost-Aziaten 

o Verschillen in academische prestatie kleiner dan verschillen in IQ (dBZ = .40, dBH = 

.30), maar te verwachten 

• Dit gaat over de predictieve validiteit: sluit niet uit dat er vertekening zit in de testen 

 

9. Sociale oorzaken voor de verschillen 



ANDERE INTERPRETATIE VAN TESTSCORES 

• Cultuurspecifieke informatie in IQ-tests 
o Maar, voorspelling vergelijkbaar (vertekening in tests én in criterium) 
o Argument meer van toepassing in West-Europa met veel recente migratie, dan in 

VS (effect neemt af bij tweede generatie immigranten) 
o Cognitieve vaardigheden in postindustriële samenleving 

• Testsituatie zelf vertekend: stereotypedreiging alleen in labo-onderzoek 

• Verschil in testvaardigheden en relevante cognitieve vaardigheden niet getest, maar 
vergelijkbare predictie 

ONTWIKKELING 

• Duidelijke relatie tussen SES en etnoculturele groep, maar 
o Verklaart het effect niet volledig 
o Ook evidentie voor omgekeerde causaliteit 
o SES is een breed abstract begrip 

• Opvoedingsstijlen 
o Stimuleren van probleemoplossend gedrag: verschilt tussen zwarten en Oost-

Aziaten met zelfde SES 
o Panel Study on Income Dynamics( 1997) 

▪ IQ kind best voorspeld door beroepsstatus gezinshoofd, verbale vaardigheid 
moeder en aard interacties kind 

▪ Effect van etnoculturele groep en inkomen verdwijnt na controle 

• Studieattitudes bij adolescenten 
o Bij Blanken extreme prestaties ontmoedigd, maar slecht presteren negatief 

geëvalueerd 
o Bij Zwarten en Hispancs slecht presteren niet negatief geëvalueerd, vooral 

groepssolidariteit belangrijk (zelfs sociale kost van goed presteren) 
o Bij Aziatisch-Amerikaanse studenten goed presteren positief geëvalueerd 

• Kwaliteit van de scholen 
o Segregatie (historisch) 
o Financiering en kwaliteit van de staf 

• IQ-kloof neemt toe met de leeftijd 
o Geldt ook voor Blanken die slecht voorbereid beginnen aan onderwijs 

• Sterke multicollineariteit tussen verklarende variabelen 

• Speculatieve verklaringen 
o Onderklasse gecreëerd in postindustriële samenleving (vooral bij Zwarten) 
o Historisch gegroeide sociale overtuigingen 

▪ Aziatisch-Amerikanen vooral in ingenieurswetenschappen en geneeskunde 
▪ Gedwongen migratie van Afro-Amerikanen 

 
10. Biologische oorzaken voor de verschillen 

• Biologische omgevingsoorzaken 
o Blootstelling aan lood 
o Overmatig alcohol- en drugsgebruik 
o Ondervoeding 

• Komen allen meer voor bij Zwarten en Hispanics 

• Biologisch genetische oorzaken 
o Verschillen in informatieverwerkingscapaciteit 
o Verschillen in hersengrootte 

• Methode van gecorreleerde vectoren, maar betwistbaar 

• Gemengde rassenstudies, maar multicollineariteit 

• Conclusies Rushton & Jensen 
o 100% omgevingsverklaring kan worden verworpen 
o ‘default’ hypothese: h2 = .80 



• Conclusies Hunt 
o Argumenten niet zozeer verkeerd, maar overgeïnterpreteerd 
o Veronderstelt gelijkheid van omgeving en negeert multiniveau structuur 
o Evidentie voor omgeving en geen volledige verklaring 
o Complexe effecten: proximaal en distaal 

 
Internationale vergelijkingen 

• Grote verschillen in welstand tussen landen, in welke mate hangen ze samen met intelligentie? 

• Economische benadering: menselijk kapitaal. Dit is een minder beladen woord dan ‘intelligentie’ 

• Methodologische kwesties 
o Representativiteit van de steekproeven (gevaar werken met toegankelijke steekproeven) 
o Valide, niet-vertekende testen in elk land 

• Studie van Lynn & Vanhanen 
o 113 directe observaties, 79 geschatte datapunten, totaal 192 datapunten 

o sterke correlatie tussen IQ en socio-economische indicatoren:  

▪ .684 met BNP 

▪ .642 met alfabetisering 

▪ .746 met tertiaire opleiding 

▪ .773 met levensverwachting 

▪ .568 met democratisering 

▪ .805 met index voor levenskwaliteit 

• Grote rassenverschillen qua IS 

o 67 voor Zwarten,  

o 105 voor Oost-Aziaten 

o 99 voor Europeanen 

o 90 voor Zuidoost-Aziaten 

o gemengde groepen tussenin 

• drie conclusies volgens Lynn & Vanhanen 
o verschillen tussen landen in rijkdom, gezondheid en geluk veroorzaakt door IQ 
o wat op zijn beurt wordt bepaald door raciale samenstelling 
o vooral genetisch te verklaren (voeding is belangrijkste omgevingsverklaring) 

➔ ze interpreteren de data causaal, maar een relatie is geen causaliteit! 

• Reactie op studie van Lynn & Vanhanen 
o Fouten en niet-representatieve steekproeven, maar maakt niet zoveel uit voor correlaties 

▪ Sub-Sahara Afrika: IQ van 67 naar 82 
▪ Zelfde effecten als alle IQ-schattingen onder de 90 worden gelijkgesteld aan 90 

o Multicollineariteit: partiële verbanden bekijken 

• Studie van Rindermann op PISA-data 
o Proxy voor IQ 
o Meer representatieve steekproeven 
o Longitudinale data 
o Één nationale cognitieve vaardigheidsfactor 
o Zelfde regio’s met laag IQ 
o Lynn & Vanhanen grotendeels bevestigd: (CA is cognitive ability) 

▪ rCA-GDP/c = .60 

▪ rCA-economische vrijheid = .52 

▪ rCA-economische groei = .44 

▪ rCA-fertiliteit = -.73 (hoe hoger je scoort hoe minder kinderen per gezin) 

o maar belang van onderwijs onderschat 

• padanalyses 1960-70 data en 1990-98data 

o rCA – GDP/c = .29 

o rGDP/c-CA = .21 



o rCA-politieke vrijheden = .71 

o rpolitieke vrijheden-CA is niet significant 

o Zeer plausibele alternatieve verklaring voor de genetische verklaring 

▪ Cognitive ability met economie van het land: kleine correlatie 
▪ Landen die welstellender zijn, krijgen een meer intelligente bevolking: ook een 

kleine correlatie! 
▪ CA en politieke vrijheden: zeer sterk positief verband 
▪ Maar: politieke vrijheden wil niet zeggen dat er cognitieve ontwikkeling is! 

• Speculatieve verklaringen 
o biologisch evolutionair: overleven in strengere klimaten of in andere omgeving, MAAR 

evidentie dat hersenvolume is afgenomen de voorbije 20000 jaren 

o omgeving (Jared Diamond): mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen en andere 

contextfactoren (vb. domesticeerbare dieren) 

• Adviezen hebben mogelijke impact op verdere evolutie: cfr. uitdagingshypothese 

Conclusies 

• Leeftijdseffect op Gf en snelheid gecompenseerd door Gc tot op hoge leeftijd 

• Mannen en vrouwen tenderen te verschillen, maar niet op g, wel in spreiding en ruimtelijk-visueel 
vs verbaal: 

o de biologische verklaring is niet hersengrootte, maar hersenstructuur en hormonale 
invloeden 

o sociaal: verschillende ervaringen en rollen 

• Grote etnoculturele verschillen in IQ 
o zelfs indien cultureel vertekend, belangrijk voor postindustriële samenleving 
o we kennen dé oorzaken van de verschillen niet, maar tot nu toe geen genen geïdentificeerd 

die verschil kunnen verklaren 
les 17 – Assessmenttheorie  

Gastcollege: “psychodiagnostiek in een notedop” 

Mark Schittekatte 

→ veel afkortingen, allemaal te maken met testen en psychodiagnostiek. 
Ons leren kennis maken met het testpracticum.  

1. Inleiding 

Wat doet testpracticum? 

‒ Testadaptatie: testen adapteren, aanpassen aan de cultuur (voorbeeld: Vlaams maken) (ong. 3 
jaar) 

‒ Cross culturele bias: meten met psychodiagnostische testen over culturen heen 
o Elke test is cultuur gevoelig en cultuur bias. 

→ er zijn ook organisaties die zich bezig houden met kwaliteit van testen. Tegenwoordig niet zo goed: 
¼ van de 500 testen die gebruikt worden zijn oké. 

TEST ADAPTATIE PROJECTEN: 

‒ WISC-III (voorloper WISC-V) 
‒ Dyslexia screening Test 
‒ TEA-ch: aandachtstest (aandacht meten bij kinderen en stoornissen in aandacht) 
‒ Tedi-Math: dyscalculie 
‒ WPPSI-III: kleine broertje van de WISC → voor kleuters 
‒ WAIS-IV: voor ons te testen 
‒ ASEBA(CBCL): lijst om gedrag van kinderen in kaart te brengen 
‒ Social Responsiveness Scale: voor autisme 



→ we hebben daar een Vlaamse meetlat voor gemaakt (= normen) 
Testen zijn oke, minstens als ze een Vlaamse meetlat hebben. 

Acculturatievragenlijst: hiermee ga je naar de binnenkant kijken en niet op het uiterlijk bepalen. 
→ Hoe Vlaams is dat kind? Als dat kind helemaal Vlaams is, dan is er een veel minder of geen 
biasprobleem. 

HET TESTPRACTICUM 

Wat is er aanwezig? 

‒ Er is een testotheek: daar hebben ze zowel elke test die bestaat in Vlaamderen en buitenland. 
(> 1000 “paper & pencil” testen) 

‒ Alle tools om digitaal testen/vragenlijsten te gaan afnemen. (vb. Qualtrix ) 
‒ Hun website met allerlei zaken. 

o Informatie 
o Andere plaatsen waar testotheken zijn 
o Online testen (welke waarde hebben) 
o Voorbeeld: SDQ is een broer/zusje van CBCL (gedrag meten) in meer dan 100 talen 

beschikbaar. 

UGent ASEBA-project 

→ verwijst naar CBCL, is er één testje van. 

We hebben daar een eigen Vlaamse meetlat moeten voor maken. 
Dit was nodig, na 20-25 jaar Amerikaanse normen gebruikt te hebben: 

‒ Vlaamse kinderen met slaap- en aandachts problemen, teveel teruggetrokken zijn,… 
‒ Op 8 van de 10 schalen moest de meetlat naar beneden: kinderen werden veel te snel 

beschouwd. 

→ meetlat van Amerika was dus niet oké, kinderen werden fout gediagnosticeerd. Sinds dan beseft 
dat er nood was aan een Vlaamse meetlat! 

 CBCL heeft een eigen meetlat gekregen en gaat het gedrag in kaart brengen van Japan tot 
Portotico en hoeveel probleem er voorkomen → verschillen enorm in aantal en problemen 
die ze vinden! 

voorbeeld 
Hiermee meet men of een kind aandacht gestoord is (een subtest) 
→ kinderen moeten zo snel mogelijk de duo van ruimtetuigen, die gelijk 
zijn, omcirkelen. 

Dit soort subtest meet aandacht, maar probleem: er was alleen een 
meetlat met Australische kinderen. 
Op dit soort taken verschillen Australische enorm van de Vlaamse 
kinderen!! Reden: australische kinderen gingen voor snelheid <-> Vlaamse 

kinderen voor volledigheid (vooral meisjes) 

Cultuur bias: je moet een eigen meetlat hebben anders maak je foute conclusies. 

 Psychometrisch onderzoek in eigen cultuur is onmisbaar! 

2. Testen in Vlaanderen 

“de diagnostiek gediagnosticeerd -R” 

Er zijn 17 testdomeinen 

Intelligentie- en 
ontwikkelingstests (40) 

Klinische 
schalen (121) 

Aandachtstests (15) Alg. taal-, lees-, en 
spellingstests (52) 

Motoriektests (12) Persoonlijkheidstests 
(63) 

Reken- en 
wiskundetests (30) 

Gezins- en 
systeemtests 
(16) 

Tests voor 
executieve functies 
(16) 

Tests voor visueel- 
ruimtelijke perceptie 
(19) 

Andere 
neuropsychologische 
tests (26) 

Schoolvorderingentests 
(12) 



Leerlingvolgsystemen 
(18) 

Studeertests 
(7) 

Belangstellingstests 
(17) 

Outcome tests (11) Geheugentests (10)  

Er werden 353 tests “aangeboden”, > 150 ontbrekende. 

12 sectoren 

Waar worden deze testen gebruikt? 

  

Testen worden in deze instellingen allemaal gebru ikt en je ziet hier een HIT-parade. → Welke 
domeinen zijn het belangrijkste? 

Intelligentietesten worden het meest gebruikt (WISC, WPPSI, Wechsler,…), waarvan vele niet oké zijn 
vanwege de meetlat. Klinische schalen worden ook veel gebruikt (CBCL, TRF, YSR,..) en ten slotte 
persoonlijkheidstesten (ZAT, MMPI-2,TAT, Familie in dieren),…) 

Belangrijk is de reden van testen, de bedoeling. → afhankelijk van het doel is ook de kwaliteit van 
belang. 

CONCLUSIES 

‒ We beschikken over een uitgebreid overzicht van testgebruik in Vlaanderen (anno 2010-11) 
‒ Bij het in kaart brengen blijkt: enorme diversiteit, nl > 500 tests! 
‒ Kwaliteit (meetpretentie & psychometrische kenmerken): maximum acceptabel bij ¼ 

gehanteerde tests én kwaliteit primeert vaak niet bij de keuze van een test 
‒ “gehechtheid aan ‘oude’ tests” → voorbeeld: de TEA-ch is heel lang weggebleven doordat ze 

de oude testen willen behouden. 
‒ “roep” naar recente én Vlaamse normen! 

o Er zijn nog veel testen zonder goede normen 
‒ “foute meetlatten” ook voor “populaire” tests 

o Met de belangrijke testen (in top 5 of 10), zijn er veel foute meetlatten. 
o Voorbeeld: TEA-ch, CBCL,… 

‒ Persoonlijkheid “verouderd” instrumentarium. 

3. De kwaliteit van instrumenten 

Er zijn 4 instanties die van belang zijn, die zeggen of een test oké is of niet: 

‒ Cotan: is de Nederlandse bril, maar toch goede oude standaard. 
o Commissa Testaangelegenheden Nederland 

‒ Cap Vademecum: alle testen uit de schoolpsychologie 
‒ BFP: Belgische Federatie 

o 8/37 IQ-testen zijn volgens hen oké. 
‒ EFPA “Board of Assessment”: Europese bril 

→ ze kijken naar testen en zeggen of ze oké zijn of niet en wat er aan scheelt. 

KWALITEIT 

= goede betrouwbaarheid (3) , validiteit (3), normen (meetlat) 
→ test is goed als de kwaliteit oké is en aan de drie voorwaarden voldaan is. 

KENMERKEN PSYCHODIAGNOSTIEK IN HET ALGEMEEN 

CLB 
In scholen 

CAR 
Revalidatiecentra 

PAAZ 
Psychiatrie 

PMT 
Psychomotorische therapeuten 

Logopedisten  

Psychiatrische ziekenhuizen  

GGZ 
Voor zowel kinderen als volwassenen. 

 



Meerwaarde aan het begeleidingsproces door objectief wetenschappelijke bonus, mits: 

‒ Aansluiting bij de uitgangsvraag: test alleen bij wat het probleem is 
‒ Een waardevolle test 
‒ Passend bij de geteste: mag niet te moeilijk zijn, mensen met minder begaafdheden moeten 

voor persoonlijkheidstest minder moeilijke zinnen krijgen 
‒ Correct afgenomen, verwerkt, geïnterpreteerd en ingebed in het geheel van vaststellingen en 

observaties (opleiding, o.a. PAV) 

→ van kwantitiatieve metingen naar kwalitatieve integratie 

→ niet testen om te testen 

We moeten rekening houden met het wetenschappelijke criteria van de testen. 

4. Het WISC-V project in Vlaanderen 

Mark Schittekatte heeft de WISC-V genormeerd voor Vlamingen. 
Hij heeft de meetlat gemaakt. 

Reden dat er verschillende testen vernieuwd worden (om de 15j): wegens het Flynn-effect. WISC III 
was in 1980 gemaakt, en werd dan 20 jaar later vervangen door WISC-V want er was geen fluid 
aanwezig. 

WISC-V was een enorme vooruitgang, nu kunnen we en cognitief vaardigheidsprofiel opmaken. Niet 
meer het getal alleen, maar verschillende sterktes en zwaktes en HGD (handelingsgerichte 
diagnostiek: de test geeft een wegwijzer aan hoe we verder gaan omgaan met het kind). 

 
Samenvatting 

De gele was niet in de WISC III aanwezig: Gf, Ga, Glr 
→ de WISC-III die iedereen 20 jaar lang gebruikt heeft, meet veel 
cognitieve vaardigheden niet <-> WISC-V, dus nu veel breder en 
beter in beeld brengen van intelligentie. 

Voorbeeld: Matrix redeneren en gewichten werd niet gemeten bij 
WISC-III. 

 

 

WISC-V & CHC 
 

 

 

 
Deze slide toont dat subtesten nu samengaan met wat meet je. 
→ elke subtest meet een specifieke breedte. 

Nu zou je moeten weten dat elke subtest samenhangt met dat je weet wat 
je meet. 

Voorbeeld: subtest matrix redeneren → Fluid intelligence. 

 
 
 

 
Dit zijn de brede cognitieve vaardigheden en zien we dat IQ-testen 
niet allemaal dezelfde subtesten meet. 

→ afhankelijk van de soort IQ-test kun je een ander IQ bekomen, wat 
niet zou mogen!



 

BIAS 

3 jaar werk de test te normen → je moet vertalen en vooral de cultuurbias wegkrijgen. 

Aan de tekeningen (zoals in plaatjes reeksen) mag niet aangekomen worden, en eigenlijk zijn 
die cultuur gebiased. 

Voorbeeld: geen neutrale stoel/hoed/… dit soort tekeningen is geen goede keuze, want als je van 
een andere afkomst bent dan zijn dat geen duidelijke tekeningen. 

VLAAMSE WISC-V STEEKPROEF 

Hoe maak je zo een goede meetlat? → duurt ongeveer 6 maanden. 
We hebben er nu zo’n 395 Vlaamse, samen met Nederland van 1400 kinderen afgenomen. 

 

Representativiteit is belangrijk: 

‒ Regio/schoolniveau 
‒ SES 
‒ Etniciteit 
‒ Urbanisatie 

→ Belangrijke factoren in het onderzoek! (SES is de belangrijkste 
variabele) Heel veel normen zijn niet oké omdat er veel opgeleiden zijn. 

CULTUURVERSCHILLEN IN EIGEN ONDERZOEK 

We hebben meer dan 5000 kinderen van Turkse en Marokkaanse origine, en in het hoger 
onderwijs vinden we veel te weinig allochtonen! 

JAARLIJKS  ONDERZOEKSOPZET 

> 350 masterstudenten (opl. PSD II) testten één autochtoon en één allochtoon kind (6-

12j/12-16j) Met instrumenten: 

‒ WISC III 
‒ Emotionele intelligentie 
‒ Aandacht: Bourdon-Vos/TEA-ch 
‒ Geheugen: o.a. 15 Woorden van Rey 
‒ Acculturatievragenlijst: een middel om bias te voorkomen. 

→ meer en minder gevoelige subtesten en er zijn verschillen tussen autochtonen en 
allochtonen in de WISC-III. 

oplossing: We hebben een Gentse “thermometer” → Acculturatieschaal meet de binnenkant van 
een persoon, a.d.h.v. gedragsvragen,… 

→ bekomen een tweedimensionaal model 
 

 



VOORLOPIGE CONCLUSIES ALLOCHTONEN-ONDERZOEK MET WISC-III 

Einderlijk onderzoek van dit soort,… maar 1ste stap (interpretatie nog 

‘open’) Veel aanwijzingen dat onderdelen van de WISC-III cultuur-

gevoelig zijn: 

‒ Vooral invloed op talige subtests, maar… 
‒ Eerste indicatie van verbanden met 

acculturatie Laatste opmerking: 

Het IQ is relatief: het meet vooral de analytische component ( logisch abstract redeneren, 
cognitieve vaardigheden om met nieuwigheden om te gaan) → zegt minder over praktische 

component(goed/slecht presteren in alledaagse situaties) en emotionele/sociale component 

(beeld omgaan anderen en in allerhande sociale situaties) 
IQ is niet alleen belangrijk om te studeren, maar persoonlijkheid en motivatie is belangrijker dan 
cognitieve vermogens om te slagen aan universiteit. 
→ niet de slimste, maar diegene die er zin in hebben en gemotiveerd zijn. 
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