
Assessmenttheorie 
Praktische informatie 

• Theorie: 14/20 Practicum: 6/20 
• Assessmenttheorie: 6 studiepunten; Psychodiagnostiek 2: 5 studiepunten 
• Practicum 

o Focus: Leren afnemen en interpreteren van intelligentietesten 
o Informatie krijgen we tijdens het practica 
o Aanwezigheid is verplicht! 

§ Ziekte melden aan FDO en assistentie 
§ Onwettig afwezig = opdracht mag niet ingediend worden! 

o Je moet slagen op examen + practica om erdoor te zijn op het vak! 
§ Theorie: herkansing in 2de zit 
§ Practicum: geen herkansing mogelijk! 

o Niet slagen voor het vak = practica opnieuw doen volgend jaar. 
• Hoorcolleges: inhoudelijke thema’s 

1. Introductie 
2. Geschiedenis van de psychodiagnostiek 
3. Testontwikkeling en -classificatie 
4. Kwaliteitscriteria van de psychologische test (!) Belangrijkste hdsk 
5. Het psychodiagnostiek proces 
6. Assessment in de praktijk (gastcollege dr. Mark Schittekatte) 

• Planning hoorcolleges: 
Datum Onderwerp Datum Onderwerp 

Dinsdag 12 februari Geschiedenis - Introductie 
Intelligentie 

Dinsdag 12 maart Omgevingseffecten 

Donderdag 14 februari IQ-testen - 
Intelligentietheorieën 

Donderdag 14 maart Omgevingseffecten 

Dinsdag 19 februari Psychometrische 
benaderingen 

Dinsdag 19 maart Bruikbaarheid 

Donderdag 21 februari Alternatieve theorieën Donderdag 21 maart Bruikbaarheid 

Dinsdag 26 februari Informatieverwerkingsbenade
ring 

Dinsdag 26 maart Demografie 

Donderdag 28 februari -  (hoorcollege wordt 
verplaatst) 

Donderdag 28 maart Demografie 

Dinsdag 5 maart Breinbenadering – Genetische 
basis 

Dinsdag 2 april Vertekening en equivalentie 

Donderdag 7 maart Genetische basis Donderdag 4 april Emotionele Intelligentie 

• Cursusmateriaal 
o Slides + Notities: enkel wat id les verteld w, is leerstof! op examen w niets gevraagd uit hb 
o Aanvullende teksten op minerva 
o Handboek: Hunt, E. (2010). Human intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press 

§ Enkel nodig voor 2de deel van de lessenreeks 
• Examen 

o Wat? 
§ Gesloten boek 
§ Meerkeuze 
§ Standardsetting 

o Praktisch 
§ Studenten psychodiagnostiek 2: Enkel vragen uit 2de deel lessenreeks  
§ Studenten assessmenttheorie: Extra vragen deel 2 lessenreeks 
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Thema 1 
Introductie 

1. Algemene introductie 

1.1 Introductie op assessment 

Er bestaan enkele begrippen voor assessment: 

• Assessment 
• Psychodiagnostiek: bevindt zich tss diagnose en assessment 
• Diagnose: eerder medische term, medische benadering waarbij we mensen indelen in klassen. Vooral gebruikt 

binnen klinische psychologie. 
• Psychologisch testen 
• Psychologische evaluatie: komt vooral voor ih frans, maar is eigenlijk hetzelfde als assessment 

Voordat we echt ingaan op wat diagnostiek/assessment is, is het belangrijk om in te zien dat psychische assessment een 
centraal onderdeel is vh beroep ve psycholoog.  

1.2 Diagnostiek in de psychologie 

De definitie vh beroep v psycholoog volgens de Belgische Psychologencommissie luidt als volgt: 

“een beroep dat zich richt op  

(1) evaluatie van,  
(2) interventie in,  
(3) onderzoek naar en ontwikkeling van methoden voor evaluatie van en interventie in en  
(4) disseminatie (= verspreiding) van informatie over menselijk gedragsmatig en mentaal functioneren obv de 

wetenschappelijke discipline van de psychologie”. 

1.3 Assessment in (toegepaste) psychologie: 3 grote praktijkvelden 

Hoe situeert assessment zich id (toegepaste) psychologie? Maw: Hoe belangrijk is assessment in de verschillende werkvelden 
van de psychologie? 

Als we kijken naar waar deze definitie aan bod komt, zien we dat het aan bod komt in 3 grote praktijkvelden v psychologen: 

a. Klinische psychologie en gezondheidspsychologie: 

Is er sprake ve psychiatrische stoornis?  Het toepassen van de psychiatrische classificatie-criteria (DSM), het afnemen 
van de anamnese, interviews en tests 

Wat is de draagkracht/draaglast ve 
persoon?  

Vergelijking van intellectuele en emotionele capaciteiten in verhouding tot de 
ernst van stressoren 

Wat is het klimaat op een afdeling, 
leefgroep of instelling?  

Het observeren en beoordelen met behulp van schalen. 

Is er sprake ve problematische gezins- of 
echtpaarrelatie? 

Het maken van gezins/relatie-analyse aan de hand van gesprekken, 
observaties en vragenlijsten 

b. Personeels-, Beroepskeuze, Arbeids- en Organisatiepsychologie 

Voldoet de kandidaat ad functie-eisen?  Screening van de kandidaat met behulp van test en interviews op vooraf 
gedefinieerde criteria via klassieke tests en assessment centers 

Is er sprake v stress-oproepende 
werkomstandigheden? 

Het beoordelen van werkomgeving op inhoud, omstandigheden, voorwaarden, 
en verhoudingen door middel van observatie en gesprekken 
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Heeft de arbeidsorganisatie een goed 
‘sociaal klimaat’? 

Beoordelen van organisatie op ordelijkheid, doelgerichtheid, vertrouwen, 
waarden oriëntatie via observatie en onderzoek omgeving 

Hoe functioneert de persoon in zijn baan? Beschrijven van werkwijze, gedragsstijl, beleving en prestaties 

Hoe verloopt het werkoverleg ih team? Beschrijven van teambesprekingen in besliskundige en groepsdynamische 
categorieën 

Voor welk beroep heeft de persoon 
belangstelling? 

Onderzoek v beroepsinteresses en –waarden, zelfbeeld, en identiteit 

Is de persoon geschikt voor het gekozen 
beroep? 

Onderzoeken v voor dat beroep vereiste intellectuele niveau en vaardigheden 

Waarom kan de persoon niet tot een 
keuze komen? 

Onderzoek van persoonlijkheid, levensloop, levensomstandigheden, en 
betekenis van keuze 

c. Onderwijspsychologie 

Is er sprake van een hoge begaafdheid?  Het onderzoeken van intelligentie, creativiteit, interesses en motivatie 

Heeft het kind voldoende verstandelijke 
capaciteiten om de leerstof van de lagere 
school te kunnen opnemen?  

Onderzoeken van intelligentie en leervermogen. 

Hoe komt het dat deze leerling 
ondermaats presteert? 

Het onderzoeken v intelligentie, schoolvorderingen, interesses, motivatie, 
sociaal- emotioneel functioneren, leermoeilijkheden, de leercontext 

1.4 Gangbare definities van diagnostiek 

In het Grieks sprak men van diagnosis (diagnwsis: onderscheiding, onderscheidingsvermogen, beslissing). Maw: 
Onderscheidingen aannemen met het oog op beslissing. Onderstaanden zijn mensen die hier meer betekenis aan wilden geven.  

1.4.1 De Bruyn (1988) 

“Systematisch beslissingsproces waarin verschillende theoretische en empirische onderzoekslijnen samengebracht worden” 

Belangrijk deel: systematiek. Het is heel belangrijk om op een systematische manier te werk te gaan. Het hele beslissingsproces 
moet zo verlopen dus niet enkel de test zelf. Maar… Predictieve validiteit is ook belangrijk! Meten we wat we willen meten?  

Uniek aan deze definitie is het idee van die theoretische en empirische onderzoekslijnen samen te brengen. Dit wil zeggen dat 
diagnostiek meer is dan enkel afnemen van testen. Het is meer dan ‘wat is er aan de hand met die persoon?’ We moeten 
terugkoppelen naar theorie en op die manier kunnen we meer te weten komen over een diagnose en zo onze theorie erover 
aanvullen of aanpassen. 

1.4.2 De Zeeuw (1983) 

“Individuele verschillen tussen mensen vaststellen om deze kennis toe te passen op het enkele individu, de persoon ten dienste 
van zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk opzicht” 

Dit is een enge definitie. Het is beperkt tot individuele verschillen tussen mensen. We willen bv kijken naar de persoonlijkheid 
of intelligentie van 1 persoon. We vertrekken vanuit kennis over individuele verschillen. 

MAAR diagnostiek kan ook toegepast w op een organisatie. Omgeving is ook belangrijk, maar w in deze def. echter weggelaten. 

Vbn: In welke mate zorgt deze arbeidscontext voor stress? Hoe reageert een individu in een psychiatrie? 

Uniek aan deze definitie: “...ten dienste van zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk opzicht.” Dit is het idee dat 
we onderzoek niet alleen voor een cliënt doen. Het kan ook op vraag van de maatschappij. 

Vb: Forensische psychologie om te kijken of iemand vervroegd vrij kan gelaten worden. 
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1.4.3 Van Aarle (1990) 

“Op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon én zijn omgeving met het oog op het 
nemen van beslissingen” 

Van Aarle trekt de definitie v De Zeeuw verder open. Ook omgeving moet in kaart gebracht w.  

Uniek aan deze def: de focus op omgeving. We moeten ook naar fit tussen persoon en omgeving. Psychiatrische stoornissen 
liggen niet enkel aan individu, maar kan ook liggen aan zijn/haar omgeving. Het volgt een wetenschappelijke cyclus: we starten 
met observaties, daaruit volgt een hypothese we gaan dan kijken of we deze hypothese kunnen toetsen. 

1.4.4 Walsh en 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)” 

Zélfs interventie w bij het domein beschouwd (wat echter meestal niet gedaan w). De koppeling aan interventie is hier dus 
belangrijk. Als je een psychologische interventie gaat toepassen op iemand is het belangrijk om te weten wat het probleem is. 
Is er sprake van depressie? Is er misschien spraken van een persoonlijkheidsstoornis? 

Diagnose is een belangrijke eerste stap in interventie. 

We gaan enkel diagnosticeren als het helpt om te handelen. Het heeft geen zin om iemand te testen als we er niets mee 
kunnen doen. 

1.4.5 Jäger & 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 gein̈tegreerd moeten worden” 

Dit is een brede definitie. Uniek aan deze definitie is dat men diagnostiek ziet als een apart wetenschappelijk veld (als een 
eigen wetenschappelijke discipline).  

Anderen zien het eerder als een onderdeel vd psychologie.  

1.4.6 EFPA Board of Assessment (Brent & Sertsma) 

“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’” 

Gebruiken hier duidelijk het woord assessment. Begrippen ‘diagnostiek’ en ‘assessment’ worden door elkaar gebruikt, maar 
internationaal wordt er meer gebruik gemaakt van assessment. Verschil tussen beschrijven individuele verschillen en ook 
performance van persoon is niet enkel vaststellen van individuele verschillen, maar nu ook vb prestatie persoon op 
toelatingsproef. Sommige testen moet je je maximum tonen en bij anderen gaat het meer over het waarheidsgetrouw 
antwoorden. 

Maw: Men wil psychologische kenmerken (bv. gevoelens, motivaties, …) v mensen in kaart brengen, ev. ook performance in 
brede context.  

Belangrijk is dat het systematisch is! Een gesprek is dus niet assessment, een gestructureerd interview bv. wel. 

Met de def. v EFPA Board of Assessment gaan we verder werken. De kwaliteit en werkzaamheid w door hun in psychologische 
context zo veel mog. geoptimaliseerd (hier streven ze naar).  

1.5 De psychologische test 

Assessment is meer dan alleen het afnemen van psychologische testen. Het afnemen van psychologische testen is meer dan 
enkel een diagnose stellen. Diagnose is vaak iets de medisch: voldoet deze persoon aan bepaalde criteria? De psychologische 
test kan ook afgenomen worden zonder doel om een diagnose te stellen. De psychologische test heeft wel vaak een centrale 
rol binnen het proces van assessment. 2 definities: 

1.5.1 Drenth en Sijtsma (2005) 

“Een psychologische test is “een systematisch onderzoek van gedrag met behulp van speciaal geselecteerde vragen of opgaven, 
met de bedoeling inzicht te krijgen in een psychologisch kenmerk van de betrokkene in vergelijking met anderen” 
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Uitgebreid: Een 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.” 

� Testgedrag: Theoretisch attribuut, bv. hoe conscious is iemand (~persoonlijkheidstrek). Het kan ook gaan over niet-
testgedragingen. Bv. Uitspraak omtrent slaagkansen.  

� De sterkte v psychologisch testen moet objectief zijn.  
� De resultaten dienen we te kunnen vgl met gemiddelden uit zijn/haar omgeving, of binnen persoon tss 2 tijdstippen bv.  
� Dit is gefocust op tésten, al is assessment breder.  

Systematische werkwijze op alle vlakken! 

Bv: 2 kinderen testen. 1 kind in een drukke ruimte en ander kind in een rustige ruimte. Deze 2 scores kan je niet met 
elkaar vergelijken! Je moet beiden in prikkelarme ruimte testen. 

Steekproef van gedragingen. Je kan met een psychologische testen niet alles meten dat onder een bepaald construct valt. Je 
moet een steekproef nemen van bepaalde meetbare gedragingen die relevant zijn voor een bepaald construct . 

Bv: Test voor sociale angst. Je kan niet alle situaties bevragen maar op basis van theorie van deze angst kunnen we 
bepalen welke items representatief zijn voor sociale angststoornis 

Doel = een uitspraak over individu (voorspelling, classificatie, beschrijving): 

- Beschrijving: hoe is iemands persoonlijkheid? Hoe is iemands intelligentie? 
- Classificatie: voldoet iemand aan bepaalde criteria om te kunnen spreken van vb ADHD? 
- Voorspelling: is deze persoon geschikt om deze functie uit te oefenen in een bedrijf? Kan deze persoon functioneren 

in de samenleving? 

Vergelijking met andere mensen. Deze meeste testen zijn geen vergelijking met andere mensen zoals examens. Hier vergelijken 
we meer met een totaalscore. Bij psychologische testen is dit wel in vergelijking 

Bv: Heeft deze persoon in vergelijking met anderen een zwakker of sterker intelligentiescore? Hoe doet iemand het 
tegenover een normgroep? 

2. Geschiedenis van de assessment 

Als we denken aan assessment, is het belangrijk om te kijken naar 3 aspecten: 

1) Theorievorming: Individuele, psychologische kenmerken v mensen. Wanneer hebben we besloten om dit systematisch 
in kaart te brengen? 

2) Meetmodellen: Psychometrie, formele modellen gebruikt om info te systematiseren die we via assessment verkrijgen.  
3) Testbeweging: Ontwikkelen v systematische meetmethoden/-procedures.  

2.1 Geschiedenis van theorievorming 

2.1.1 Duitsland 

Ontstaan van de psychologie in Duitsland in de 19de eeuw: 

- Filosofie van Descartes: onderscheid tussen lichaam en ziel ⇒ kenmerken van het lichaam zijn meetbaar, maar niet van 
de ziel 

- Experimenteel onderzoek van Fechner & Wundt: relatie tss lichaam en geest ⇒ wat is de verhouding tussen de objectieve 
sterke van een stimulus en de waarneming ervan?  

- Wet van Fechner: De subjectieve ervaring is proportioneel aan het logaritme van de stimulusintensiteit (zie grafiek). 
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Wat is het verband tss objectieve kenmerk ve stimulus (bv. hoe intens is het 
licht?) en subjectieve beleving vd stimulus. 

Dit verband is logaritmisch: men kan mentale kenmerken dus wel degelijk in 
kaart brengen. 

- Wundt: Individuele verschillen in snelheid van zenuwgeleiding oorzaak van verschillen in waarneming. Hij was bezig met 
ontwikkeling v instrumenten om mentale modellen te kunnen meten. 

2.1.2 Empirisch pragmatische epistemologie 

Andere belangrijk ontwikkeling die bijgedragen heeft aan assessment: opkomst van empirisch pragmatische epistemologie in 
VS. Belangrijke vraag “hoe fundeer je kennis?”. Dit is moeilijk, want veel zaken kan men niet direct observeren (bv. intelligentie). 

Zodra het ons toelaat om er iets functioneel mee te doen, is het kennis; zodra er voorspelling mog. is, is het bruikbaar. 
Predictieve validiteit was hier een belangrijk aspect in! 

2.2 Geschiedenis van de meetmodellen 

Vooral wiskundige voorlopers: ontwikkeling van theorie van meetfouten en mathematische problemen (Laplace), de 
bruibaarheid vd klok-curve bij meetfouten (Gauss en Legendre). Zij waren niet bezig met psychologie, vooral met wiskunde en 
exacte WS’en. Hun bijdrage was het in kaart brengen v meetfouten en de modellering hiervan.  

Karl Pearson heeft deze kennis toegepast op menselijk oordelen. Dit deed hij adhv een lijnstuk met de vraag “verdeel dit lijnstuk 
in 2”. Zelden kon men exact het midden aanduiden. Deze fouten volgden exact de Gauss-curve.  

Charles Spearman (1910) wou deze resultaten voor psychologisch onderzoek verder systematiseren. Adhv factoranalyse – 
waarbij we vertrekken bij variabelen die met correleren – heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd. Hij focuste ook op 
betrouwbaarheid; zodra we meten, maken we fouten. Welke fouten maken we nu? Hoe groot zijn deze fouten? Als antwoord 
op deze vraag maakte hij de betrouwbaarheidscoëfficiënt als correlatie tussen twee testhelften (indien perfect: correlatie 1). 

Doorbraak kwam bij de klassieke testtheorie v Gulliksen (1950) en Lord & Novick (1968). 
Zij hebben een eenvoudig theoretisch kader uitgewerkt om assessment te meten. De 
ware score is de waarde over een oneindig aantal herhalingen: S = T + E. Obv deze 
eenvoudige vgl kan men betrouwbaarheidsmaten ontwikkelen en kwaliteit v assessment 
in kaart brengen. Tot op dag v vandaag w deze vgl nog steeds gebruikt! 

Georg Rasch kwam met een uitbreiding vd klassieke testtheorie: item-response theorie ⇒ systematisch modelleren vh 
antwoorden op items. Kans op correct antwoord gemodelleerd als logistische functie v vaardigheid ve persoon en 
moeilijkheidsgraad ve item (zie figuur: wat is hier nu belangrijk in? ). 

 

- Ability (analoog redeneervaardigheid) en probability: Naarmate 
vaardigheid stijgt, stijgt de kans op een correct antwoord 
eveneens. Dit w gemodelleerd in logistische functie. Kans op 
correct antwoord gemodelleerd als logistische functie van 
vaardigheid van persoon en moeilijkheidsgraad van item. 

- Ook verschillen de taken itv moeilijkheidsgraad (rood = moeilijk, 
groen = makkelijk) 

Men maakt een model obv hoe antwoorden zullen zijn, met onderliggende vaardigheden.  

We kunnen empirisch nagaan of dit model past bij de gegevens, wat enorme meerwaarde geeft! 

2.3 Geschiedenis van de testbeweging 

Men is al heel lang geleden gestart met het maken v systematische assessmentprocedures. 
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2.3.1 Historische voorlopers 

Het selectiesysteem vh Chinese keizerrijk is ontstaan in 605 tijdens de Sui dynastie en afgeschaft in 1906 tijdens Qing dynastie.  

Dit was een specifiek systeem om dienaren te kiezen. Er was een test, scoresysteem en vergelijkingssysteem. De selectie 
gebeurde op basis van testscores in boogschieten, muziek, rekenen, ...Later kwamen ook schriftelijke examens. Kortom; de 
nadruk lag vooral op/testen sterk georiënteerd op kennis v Confuciaanse teksten en Chinese filosofische teksten.  

Het was een hiërarchisch selectiesysteem met selecties op districts-, provinciaal en hoofdstedelijk niveau. Ze wilden op die 
manier fraude bestrijden. 

Foto: aparte hokjes waar mensen moesten plaatsnemen en ze moesten daar apart hun examen gaan 
afleggen om fraude tegen te gaan. Ze lieten ook soms iemand een test overschrijven zodat de 
beoordelaar ook correct zou beoordelen.  

Er werd echter zeer grote druk gelegd! Men spreekt v high-stakes selection: mensen die slagen, krijgen uitermate begeerde 
jobs. Maar… Bij de high stakes zien we ook dat hoe belangrijker de posities is, hoe meer mensen geneigd zijn om aan fraude te 
doen en dat wilt men tegenhouden. Bestrijden van fraude = standaardiseren. 

Hoe komt het dat dit systeem zo lang standgehouden heeft? Er is overlap in mentale vaardigheden en zulke selectietesten die 
gebruikt w in China. Er zat dus wel iéts in.  

Conclusie: Zelfs wanneer we NIET precies meten wat we willen meten, kan het toch zijn dat het werkt! 

In China was men er vroeg bij. De universitaire examens werden pas in 13e E in Bologna, 17e E in Oxford en vanaf 1860 w dit 

veralgemeend in Europa en de VS 

2.3.2 Voorlopers vanuit de psychiatrie 

Jean-Etienne Esquirol (1782-1840) maakte als eerste een onderscheid tussen idiotie (beperking) vs. dementie 
(aandoening)/zwakzinnigheid en krankzinnigheid. Ze kunnen samenhangen, maar dat moet niet:  

- Zwakzinnigheid: mensen met bepaalde beperkingen, laag IQ ,... Ze waren in vergelijking met leeftijdsgenoten 
incapabel om bepaalde activiteiten uit te voeren.  

- Krankzinnigheid: mensen met psychiatrisch ziektebeeld  
Verschil: mentale beperking is minder vatbaar voor verandering. Een psychische aandoening kan komen, maar kan ook gaan 
(soms zelfs zonder interventie).  

Via deze benadering krijgen we een medische kijk op mentaal functioneren.  

1) In kaart brengen 
2) Interventies ontwikkelen afh. v mentale problematiek.  

Edouard Seǵuin (1812-1880) zette zich in voor het trainen van zwakzinnige kinderen en wou kijken naar hun leervermogen. De 
focus lag op motorische en sensorische functies, want deze waren meetbaar. Probeerde ziektebeelden systematiseren.  

Performatietest: seǵuin form board. Dit was een manier om te kijken naar zwakzinnigheid van kinderen. 
Later werd de benadering v Esquirol en Segin geclassificeert volgens het classificatiesysteem v Kraepeling (MMPI) (zie later).  

Het idee is: er is een ziekteproces dat aanleiding geeft tot mentale en gedragsmatige symptomen, bv. dementie ➝ 
desoriëntatie, vergeetachtigheid,… Dit kan teruggebracht w tot degeneratie v hersenen.  

⇒ Medisch model: syndroom tgv pathologisch proces.  

DSM is een geheel v afspraken, maar er bestaat een recente discussie over de DSM-V. Veel aandoeningen kunnen we niet 
netjes classificeren met bep. symptomen etc.  

We zouden het classificatiesysteem vd DSM moeten zien als geheel v afspraken. De DSM zien we dus niet als een psychologisch 
diagnostisch systeem/asssessmentsysteem.  

MMPI is gebaseerd op het classificatiesysteem. Men is op empirische manier te werk gegaan: 

Hathaway & McKinley (1943) hebben psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten efficiënt geïnventariseerd. Obv bestaande 
literatuur is men tot 1000 potentiële items gekomen. Na empirisch onderzoek v bestaande vragenlijsten, beoordelingsschalen, 
psychiatrische interviews, handboeken psychiatrie, persoonlijke ervaring kwam men tot 504 geteste items.  
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Vervolgens heeft men deze items voorgelegd aan klinische groepen en normalen. Welke items w nu anders beantwoord door 
zieken en normalen?  

• Klinische groepen van normalen differentiëren 
• Klinische groepen onderling onderscheiden 
• Matige, niet-psychopatologische vormen ontdekken 

⇒ Empirische itemselectie 

Nadeel: De versch. schalen (zie slides) id MMPI w vandaag de dag niet meer standaard gebruik. Het hele systeem is heel 
empirisch onderbouwt, maar berust op kwaliteit v diagnoses v bep. psychiaters uit die tijd. Als verschuiving plaatsvindt, kan 
het niet meer actueel zijn.  

2.3.3 Maatschappelijke context 

De testbeweging is eind 19e E, begin 20ste E op gang gekomen. Wat was er adh? MS’elijke context is belangrijk ih ontstaan vd 
testbeweging! 

• Sterke bevolkingsgroei 
• Industrialisering 

• Verstedelijking 
• Complexer w vd MS 

⇒ ° Behoefte aan selectiesystemen (o.a. voor algemeen onderwijs).  

2.3.4 Stimulans vanuit de genetica: Sir Francis Galton (1822-1911) 

Baseerde zich op idee v zijn neef Darwin (Origin of Species: aandacht voor erfelijkheid van lichamelijke eigenschappen). Hij 
stelde zich de vraag of psychische eigenschappen aan dezelfde erfelijkheidswetten onderhevig waren als die van Darwin? Wou 
dit niet enkel observeren, maar wilde dat ook meten. Wou alles kwantitatief vatten: “Whenever you can, count” ⇒ kenmerken 
v mensen kwantificeren, wanneer je ook maar kan.  

Galton vond dat individuele versch. genetisch verklaard dienen te w (niet alleen tss, maar ook binnen individuen). Was ervan 
overtuigd dat interindividuele versch. genetisch te verklaren is! Intelligentie = “Overall constitutional fitness”: het gaat hem 
over de aanpassing ad MS (hij wou kijken of wetten v Darwin v toepassing waren tss mensen.  

Hij stelde dat mensen die meer intelligent waren, meer fit waren, beter aangepast waren aan de omgeving en het dus beter 
zouden doen. Hij ontwikkelde aantal sensomotorische testen die intelligentie zouden meten. Dit was een groot succes, maar 
het is geen voorloper van de intelligentietest want het ligt te ver van het de test nu ineen zit.  
⇒ Genetica is een deel v ons functioneren. Mensen die slimmer zijn, zijn fitter.  

 

Legde de basis voor wetenschappelijk testonderzoek:  

- Benadrukte het belang van onderzoek naar individuele verschillen tss mensen en hoe intelligentie daar een rol in 
speelt (ó vroeger nadruk op algemene psychologie). 

- Nood aan systematisering van onderzoekstechnieken. Hij was de eerste die daar zo fel de nadruk op legde.  
- Weergave van onderzoeksresultaten in statistische termen (nadien verder mathematisch uitgewerkt door zijn collega 

Pearson): als we veranderingen willen gebruiken, moet men kijken naar correlaties. ⇒ basis vr differentiële 
psychologie atm.  

Antropometrisch laboratorium 

Heel populair!! Veel mensen kwamen hiernaar kijken. Peilde vooral naar lichamelijke eigenschappen, maar ging wel het meest 
om individuele verschillen.  

Bv: hoort de ene beter dan de andere op dezelfde leeftijd?  

2.3.5 Stimulansen vanuit experimentele psychologie 

Wilhelm Wundt (1832-1920) 

Hij startte systematisch experimenteel onderzoek op grote schaal en had meer interesse in algemene psychologie 
1879: Eerste psychologisch labo in Leipzig. 
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James McKeen Cattell (1860-1944) 

Promoveerde bij Wundt over individuele verschillen in reactietijd en hij wou kijken naar waarom verschillende mensen 
verschillen in reactietijd. (Hij was lln v Wundt en Galton) 
1890: artikel in tijdschrift Mind waarin voor het eerst het woord ‘test’ gebruikt wordt. Hij ontwikkelde/introduceerde, 
geïnspireerd door de lichamelijke proeven van Galton, een reeks van ‘mentale’ tests (psychofysische proeven), zoals:  

- Sterkte van handgreep  
- Snelheid van handbeweging  
- Onderscheiden van gewichten, kunnen mensen 

een schatting maken van verschil 2 gewichten in 
beide handen.  

- Oordeel over verstreken tijd  
- Hoeveelheid druk nodig om pijn te voelen →	

sensorische/fysiologischefocus  
- Eerst aanzet in te meten van individuele 

verschillen in psychologische.  
In 1901 heeft Wissler een poging gedaan om zijn testen te toetsen op effectiviteit. Wat blijkt? Werkt niet! Als bovenstaande 
kenmerken mentale vaardigheid meten, moeten we…  

• Correlaties met examenresultaten zien: was 0 
• De tests moeten onderling ook gecorreleerd zijn: ook 0 

Conclusie: intelligentie en mental tests werkt niet! Opmerking: heeft pas 10j later herhaald.  

Maar… Jensen (1998) heeft echter aangetoond dat het wél werkt! Hoe komt dit?  

• Betere apparatuur ➝ betrouwbare metingen 
• Toont aan dat betrouwbaarheid de bovengrens v validiteit blootlegt.  
• Concreet: het probleem was BETROUWBAARHEID 

Stichtte in VS ‘laboratorium voor experimentele psychologie en testpsychologie’ 

Opmerkelijk aan deze periode:  

- Nog geen psychologisch testen op grote schaal  
- Interesse incidenteel en theoretisch gericht. Men had geen interesse in diagnostiek op zich. Men wou meer weten 

over een ziektebeeld in de psychiatrie, maar niet over het stellen van de diagnose. Het was een middel om iets anders 
te gaan doen.  

- Onderzoek voornamelijk in laboratoria  
- Focus op sensorische en motorische functies, niet op complexere hogere ordefuncties. Niet erg geïnteresseerd in 

‘normale’ interesse. 
Later begon men te experimenteren met het gebruik van tests buiten het laboratorium  

- Onderwijs: Bakermat van intelligentietesten.  
- Psychiatrie: Bakermat voor persoonlijkheidstesten.  
- Personeelsselectie: Ook hier zijn persoonlijkheidstesten ontstaan.  

In die contexten werd duidelijk dat de methoden uit het experimenteel labo beperkingen hadden en dit gaf aanleiding tot het 
ontstaan van nieuwe testvormen:  

- Intelligentietests  
- Psychotechnische proeven  

- Persoonlijkheidsvragenlijsten  
- Projectietests 

2.3.6 Intelligentietests 

a. Alfred Binet (1857-1911) 

Pionier in het ontwikkelen van intelligentietesten. Hij was de eerste die een WERKENDE intelligentietest ontwikkelde. Meer 
achtergrond bij psychiatrie.  

Hij had kritiek op mental tests van Catell! Hij werkte bij Charcot in La Salpetŕière: was directeur van een laboratorium 
fysiologische psychologie aan de Sorbonne. 
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Binet focust op hogere mentale processen. Hij keek ook wel naar zintuiglijke kenmerken, maar focuste vooral op hogere 
processen.  

Binet experimenteerde op zijn kinderen, en stelde vast dat er testen moesten gepleegd w die eenvoudig genoeg waren zodat 
ze hun aandacht erbij konden houden. Op die manier – mede dankzij de leerplicht – kon men kinderren selecteren voor 
bijzonder onderwijs.  

Belangrijke assumpties: 

- Kinderen w intelligenter naarmate ze ouder w = 1ste validiteitscriterium 
- Intelligentie is relatief stabiel  
- Met relatief eenvoudige taken kan je iets te weten komen v iemands mentale vaardigheid 

Zulke taken heeft hij ontwikkeld. In 1905 heeft hij de 1ste test ontwikkeld. Sommige items komen zelfs vandaag de dag nog 
terug.  

 

Vraag: welke items w door welke leeftijdsgroepen correct beantwoord? ➝ opdeling mog. ⇒ ° Eerste intelligentiecoëfficiënt 
(1908): IQ = mentale leeftijd/chronologische leeftijd x 100. Voor op leeftijd: voor 100, achter op leeftijd: onder 100 

In 1911 werkte hij met 5 items per leeftijdscategorie. Probleem: het werkt niet voor volwassenen. 

Dit is id VS verder ontwikkeld dr Terman: Stanford-Binettest (Termites).  

b. Henry Herbert Goddard 

Binet-Simon tests werden ook populair in US. Goddard past de Simon-Binet-test toe in “Training school for feeble minded boys 
and girls”. Hij heeft deze testen vertaald, maar met andere bedoeling. Hij vertrok vanuit de eugenetische beweging.  
Eugenetische beweging: men was op zoek naar manieren om positieve kwaliteiten van de bevolking te bevorderen. Bv: enkel 
mensen met hoog IQ mogen zich voortplanten.  
Hij overtuigt hele geledingen v Amerikaanse MS vr het gebruik v IQ-tests ⇒ intelligentietests propageren in nationale 
overheidsaspecten.  

Zodra men immigranten ging testen, leidt dit negatieve perceptie v migranten: 80% vd Oost-Europese migranten w 
geïdentificeerd/gediagnosticeerd als ‘zwakzinnigen’ (“morons”) obv zijn testen.  

We zien een té groot vertrouwen op empirische gegevens. Geeft een intelligentietest wel automatische toegang tot iemands 
vermogen? Zulke testen zijn taalgevoelig; wat maakt dat migranten in nadeel waren voor de testen.  

Op deze manier vormt het een selectiemiddel:  

- Toestemming tot immigratie. Hun kwaliteiten waren niet goed genoeg om opgenomen te worden in de 
maatschappij.  

- Verplichte sterilisatie voor mensen met een te laag IQ  
= Problematisch in deze context! Founding fathers zijn hier zwaar op aangevallen geweest. Waar ze niet voor gecrediteerd zijn, 
is het feit dat er amper versch. waren in intelligentie v mannen en vrouwen, veranderde niets ah feit dat vrouwen niet ih 
onderwijs mochten staan. 
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c. Yerkes (1921)  

Heeft individuele testen uitgebreid naar groepstesten in het leger. Dit werd vooral ontwikkeld tijdens oorlog. Yerkes heeft 2 
testen ontwikkeld, nl. Army Alpha en Army Beta.  

Ontwikkelde collectieve intelligentietest: Army Alpha (taalgevoelig)  

- Mondelinge instructies opvolgen  
- Rekenkundig redeneren  
- Praktisch oordelen  
- Synoniem-antoniemparen  

- Door elkaar gegooide zinnen  
- Cijferreeksen aanvullen  
- Analogieën  
- Informatie (algemene kennis) 

Men begon ook al wat aan standaardisatie te doen: Iedereen moest zijn hand omhoog doen en pas na 
een belsignaal mocht iedereen pas beginnen.  
Later kwam ook de niet-verbale variant: Army Bèta (= non-verbale test via pantomimen): Dit kwam 
omdat er een instroming was van mensen uit andere landen die ook in het leger wouden komen 
werken, maar die spraken geen Engels. Ze wouden deze mensen niet benadelen. Het ging hem vooral 
om  

- Visueel-perceptuele tests  
- Motorische test  

Dit doen we nu nog steeds om bijvoorbeeld doven, blinden, immigranten, ... te testen. Bv. foto 
hiernaast: “Wat ontbreekt er op deze foto?”  
d. Brigham (1923) 

Brigham in A study of American Intelligence: “… process of racial intermixture … with the resulting deterioration of American 
intelligence”. ⇒ stelde grote verschillen tss groepen vast 

Deze claim w later terug ingetrokken (want houdt geen steek!). Psychologen werden terecht sterk aangevallen, want brachten 
een gesegregeerde MS (“intelligent volk mag men niet mengen met minder intelligent volk”). 

Andere typen tests w ontwikkeld na deze ervaring: SAT, persoonlijkheid 

3. Introductie op intelligentie 

Men kan onmiddellijk verderbouwen op Termen (met Stanford-Binet Test) en Goddard. Zij zorgden ervoor dat er veel te doen 
was omtrent MS’elijke waarde v intelligentie.  

3.1 IQ-testing 

Discussie: wat wordt er met intelligentie nu gemeten? 2 visies (beide interessant als problematisch): 

1) Lippmann (1922): “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”. 

⇒ Betwist niet dat intelligentie bestaat, maar hij zegt dat de tests die gebruikt w om intelligentie te meten, geen goede 
intelligentietests zijn. Ze zorgen eerder voor een classificatie v groepen. Lippmann stelt dus de operationalisering in vraag.  

2) Boring (1923): “Intelligence is what the intelligence tests test.” 

⇒ Intelligentie is hetgeen wat gemeten w met de intelligentietest. Het begrip ‘intelligentie’ w gedefinieerd door de 
meetmethode. Dit is een nuttig antw in deze context; intelligentietesten wérken wel, zelf atm! Probleem aan deze def: je kan 
nooit een betere test ontwikkelen. 

3.1.1 Concreet 

• Enge en brede betekenis van IQ 
o Brede betekenis: Veel mensen id praktijk gebruiken IQ om te verwijzen naar het begrip intelligentie. Dit 

mag je eigenlijk alleen doen als je een strikt operationele definitie (~construct obv meting).  
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o Enge betekenis: IQ is hetgeen wat we berekenen obv intelligentietest/-batterij. IQ = manier waarop we 
intelligentie gemeten hebben. 

• Testen buiten de context van de dagdagelijkse activiteiten werkt (uit de lucht gevallen testing), maar … 
• Vh testen v kinderen naar het testen v volwassenen 
• v individueel testen naar testen in groep: classificatie (Army Alhpa en Army Beta Tests) en selectie (kiezen ó 

classificatie: iedereen moet plaats krijgen). Er zijn dus 2 doelstellingen: 
o Classificatie 
o Selectie 

3.2 Werken testen? 

Doen intelligentietests wat ze beloven? Dit komt voort uit de kritiek dat testen bizar lijken en niet relevant lijken voor het 
dagelijks functioneren. Een manier om dit te onderzoeken is door te kijken naar de predictieve validiteit waarbij je gaat kijken 
naar wat probabilistische verbanden zijn. Wat kan een score op een test voorspellen? De scores op een intelligentietesten 
kunnen veel voorspellen: schoolresultaten, slagen in een opleiding, ... in die zin lijken de testen relevant zijn voor het 
functioneren in de maatschappij en aanpassing in de omgeving.  
Belangrijkste reden v gebruik v intelligentietests: ze voorspellen iets.  

Belangrijk: het gaat om probabilistische verbanden ⇒ kans in toekomst w groter/kleiner. Met intelligentietesten kunnen ze 
echter nooit met kans v 1 voorspellen. Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring! 

� veel voorspellingen kunnen worden gemaakt over sociaal relevant gedrag 
� maar IQ-tests correleren ook met vele andere predictoren 

3.2.1 Thomson / Deary & Whalley – Relatie IQ-Levensverwachting 

Ook op LT voorspelt intelligentie. Dit w aangetoond met de studie v 
Thomson / Deary & Whalley over relatie IQ – levensverwachting: 
deze slaagt erin om àlle kinderen met intelligentiebatterij te testen. 

Men keek naar groep kinderen die intelligentietest aflegde op 11-
jarige leeftijd, later keek men wie nog leefde. Bovenste grafiek: 
vrouwen, onderste: mannen. Algemene lijn: opgesplitst obv 
intelligentiescores.  

Het kwartiel v hoogste scores w vgl met kwartiel laagste scores: we 
zien dat ondersten korste levensverwachting hadden. 

Wat is de verklaring?  

� Direct verband: mensen die intelligent zijn, leven langer 
(~Galton) 

� Indirect verband: intelligentere mensen houden bv. Meer 
rekening met gezondheidsadvies. 

� Andere verklaring: derde variabele, bv. Armoede, SES 
(empirie betekent dus niet causaliteit!) 

Conclusie vd studie: Mensen die hoger scoren op intelligentietesten 
op 11-jarige leeftijd, leven gemiddeld genomen langer.  

3.2.2 Controversen 

• 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. 

� We hebben het idee dat vreemde testen, die niets te maken hebben met ons echte leven, niets kunnen zeggen 
over onze cognitieve capaciteiten.  

• 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.  

� Vaststelling juist, conclusie fout: intelligentie is enige factor voor àlle gedrag, maar dit kan niet (er zijn sowieso 
meerdere factoren). Met intelligentie kan je geen perfecte voorspellingen maken! Probleem: mensen neigen om 
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te gaan met mensen die op hen lijken. Hoe homogener de groep, hoe meer andere factoren invloed kunnen 
hebben. 

� Er zijn mensen met matige scores die het heel goed doen, ook mensen die hoog scoren en het niet goed doen id 
MS. Klopt; maar zegt niets over onze testen. We kunnen niet concluderen dat onze test niet werkt.  

• The tests only work in the academic arena.  
� Voorspellen/hangen samen met alleen schoolse prestaties; IS NIET WAAR: testen voorspellen ook 

werkprestaties, levensverwachting,… 
• The tests only work for certain demographic groups, notably middle-class Whites. The tests do not predict well for other 

groups.  
� Voorspelt ook voor andere bevolkingsgroepen! Er zijn versch. obv demografische variabelen. Dit kan zijn omdat 

onze test gebiased is, daar moet echter nog meer onderzoek naar gebeuren.  
• The tests should not be used because they are prejudiced against minority group members, who tend to get low scores. 

� Je kan gelijkaardige voorspellingen maken, wat tegelijkertijd kan zeggen dat er MS’elijke problemen zijn; 
weegschalen zijn gebiased (vaststelling is terecht, maar antwoord is problematisch, lage score kan op probleem 
wijzen) 

� Mensen uit minderheidsgroepen hebben vaak lagere scores. Kinderen hier met Turks/marokkaanse achtergrond 
bv. scoren gemiddeld minder. Men moet hier nog meer onderzoek naar doen waarom.  

� Belangrijk: we kunnen daarom niet zeggen dat test slecht of niet is. We kunnen via deze bevindingen de tests wel 
zo goed mog. proberen aanpakken.  

⇒ Laatste is een zeer gevoelig punt 

Elke positie die ook ingenomen w, aanvaardt niet dat we intelligentietesten gebruiken.  

4. Denkkader omtrent intelligentie: Hunt 

Het gaat over de vraag wat er voorafgaat aan intelligentie. Hoe verhoudt het zich tot andere belangrijke dingen?  

4.1 Onderscheid tss manifeste en latente variabelen 

Hunt (en veel andere intelligentieposities vandaag de dat) hanteren dit model.  

 

We geven 2 typen variabelen weer: (1) rechthoeken en (2) ellipsen: 

(1) Variabelen die we – in principe – kunnen observeren.  

(2) Verwijst naar latente variabele: we kunnen niet iemands intelligentie rechtstreeks observeren.  

We zien een duidelijk onderscheid in ellipsen: intelligentietesten zijn niet hetzelfde als intelligentie op zich (zie operationele 
def. Boring; zijn we nu vanaf gestapt). Men maakt een onderscheid tss manifeste en latente variabelen (IQ = manifest, 
Intelligentie = latent). 

Mutuele wederzijdse beïnvloeding (dubbele pijl) en causale beïnvloeding (enkele pijl) 

Als we intelligentie willen gebruiken dienen we al de vorige antecedenten te bestuderen, en hoe deze effect hebben op onze 
intelligentie. Mentale variabele (= latent) w veroorzaakt/onderbouwd dr onze hersenstructuur. Deze zijn op hun beurt 
gerelateerd aan (a) fysische, (b) sociale omgeving en (c) genetische bagage. We spreken v antecedenten: 

(a) Bv. Omgeving met veel loodvervuiling ⇒ substantieel minder intelligente kinderen en meer kinderen die bijzonder 
onderwijs nodig hebben.  
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Bv. Foetale alcohol-syndroom 

(b) Bv. Kinderen omgeven in loodvervuiling hebben vaak ook een lagere SES.  

Bv. Geletterdheid 

(c) Doorheen de levensloop, complexe processen.  

Hunt claimde mbt de antecendenten het volgende: “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” 

� Inherited brain mechanisms: ons brein laat ons toe om met onze omgeving om te gaan (bv. voortplanting, 
overleving,…). Manier waarop onze hersenen functioneren zijn – belangrijke mate – afh. v onze genen. Deze genen 
laten ons toe om te gaan met MS waarin we terecht komen.  

� Mental capabilities: ons brein laat ons toe om te ontwikkelen tot mentale capaciteiten, om met omgeving te kunnen 
omgaan.  

� Cognitieve testen bieden ons problemen aan/overlappen met problemen waarmee we moeten omgaan id MS.  

Wat betekent dit nu concreet? ⇒ Onze hersenen zijn niet bedoeld om intelligentietests op te lossen, maar om te kunnen 
overleven id MS.  

Als we kijken naar relatie tss intelligentie en –tests, zien we – in geval v valide tests – zien we dat we een latent construct 
(intelligentie) meten.  

Opmerking: we zien directe pijl tss sociale omgeving en intelligentietests (~invoering verplicht onderwijs): men had nood aan 
indeling v kinderen (~Binet) = culturele, MS’elijke beslissing. In een intelligentietest zitten aspecten die mee bep. w door sociale 
omgeving, afh. waarvoor deze test w gebruik, zal je ook bep. subtesten hierin steken.  

“Intelligentie is westers begrip die we alleen bij ons kunnen meten”. Klopt dit? Niet helemaal: we stellen vast dat er bep. 
cognitieve vaardigheden die over culturen heen w gewaardeerd. In àlle culturen w iemand die taal goed beheerst, als intelligent 
beschouwd. Taalbegrip en logisch redeneren zijn over culturen heen eens dat deze over intelligentie gaan.  

Gedeeltelijk wel: in sommige contexten zijn bep. aspecten belangrijker dan in andere culturen (bv. Aboriginals scoren slechter 
in coördinatie omdat ze in uitgestrekte landschappen wonen).  

Mbt vorig argument: onze intelligentietests zijn wel voorspellend mbt hoe goed mensen in onze, westerse, cultuur zullen 
functioneren. Echter, omgekeerd zal dit niet altijd werken! 

Conclusie: Intelligentie w dus niet alleen bep. door intelligentie zelf. Neen, het is ingebed in sociaal-fysisch construct! 

4.2 Intelligentie en IQ-tests 

Testing bepaald door MS: 

Er zijn een heel aantal sociaal-relevante uitkomsten die samenhangen en waarvoor we enige evidentie hebben voor causaliteit 
met intelligentie. Deze zijn echter voortdurend in interactie met sociale en fysische omgeving.  

• Sociaal: Bv. Jouw succes zal samenhangen met feit dat je in omgeving opgroeit die ervoor zorgt dat je naar juiste 
scholen stuurt etc. Intelligentie is voorspellend voor SES en omgekeerd! 

• Fysisch: Bv. Mensen die intelligent zijn hebben de regel “niet roken in auto met kinderen” niet nodig, zij weten dit. 

➝ Beide kunnen in 2 richtingen werken. Verstandige mensen zullen bv. minder risicogedrag vertonen.  

Culturele verschillen in relevantie 

Wat doen onze intelligentietests nu? Zie stippellijn. Doel: voorspelling kunnen maken over sociaal-relevante prestaties. Er zijn 
echter geen rechtstreekse verbanden!  

Waarom stippellijn? Afh. v context/cultuur is er wel degelijk een causaal effect. Bv. Om naar unief kunnen gaan, moet je een 
diploma middelbaar onderwijs hebben (muv geneeskunde). Als je zoals in Amerika bv. voor àlles een toelatingsproef moet 
doen, zijn deze intellientietests wel een rechtstreeks causale voorspelling. Onze opleiding is ook een belangrijke voorspeller 
voor onze toekomstuitkomsten.  

bv. Fang in Equatoriaal Guinea: geen GPS du shun sociale vaardigheden zijn daar heel belangrijk om de weg te vinden.  
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⇒ Er zijn (onvolmaakte) voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen, maar ook universele competenties: taal, 
aandachtscontrole, geheugen.  

Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie? 

Vanaf 20e E is er sprake ve G-factor die we overal kunnen inzetten, OF 6 specifieke vaardigheden die we gebruiken.  

⇒ We vinden evidentie voor algemene vaardigheid, als evidentie voor de 6 specifieke vaardigheden.  

4.3 Gebruik van intelligentie (kunnen vs. willen) 

Intelligentie zal NOOIT sociaal-relevante uitkomsten perfect voorspellen. Waarom niet? Met intelligentietests w enkel getest 
wat we in bep. situaties kunnen doen. Maar: er is een verschil tss wat we kunnen en wat we willen doen! Bv. Als je psychologie 
studeert, is de kans kleiner dat je topper w in Statistiek dan wanneer je wiskunde gaat studeren. Hier speelt persoonlijkheid 
(interesses etc.) een belangrijke rol, evenals MS’elijke context waarin je terecht komt.  

Belangrijk gevolg v intelligentie: sociaal relevant gedrag. Verbanden zijn een feit, mogelijkerwijze een direct verband. Bv. 
Toelatingsproeven in Amerika: je test heeft een direct verband met je sociaal, relevant gedrag.  

Als we het vorige visueel willen voorstellen, kunnen we dit adhv deze figuur.  

Sociaal relevant gedrag overlapt met intelligentie. Wat we willen 
bereiken in ons leven w – in belangrijke mate – bep. door onze 
intelligentie.  

De eigenlijke intelligentie w voor substantieel gedeelte gemeten, 
maar we meten zeker niet alles! Een deel v wat we meten met onze 
intelligentie, hangt samen met sociaal relevant gedrag (maar de 
overlap is niet zó sterk).  

Bovendien: er is een interactie met fysische en sociale omgeving.  

We mogen ervan uitgaan dat intelligentie nog MEER samenhangt met soc. relevant gedrag dat wat we meten vanuit 
theoretisch standpunt.  

Echter, we meten vaak ook zaken die niet relevant zijn voor sociaal gedrag. Bv. Test-takingskills: het is niet omdat mensen op 
test slechter scoren, dat ze dit ook ih DL slechter doen.  

Dus: OPLETTEN! Onze testen meten niet alleen het volledig begrip, maar ook zijn er andere factoren die wel en niet meespelen.  

6. Reactiebereik- en uitdagingshypothese 

Er w 2 hypothesen naar voren geschoven die de rode draad doorheen de lessen vormen. Ze bepalen mee hoe we over 
intelligentie denken en hoe we gaan meten.  

6.1 Reactiebereikhypothese 

Reactiebereikhypothese: Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen/leggen volledig de intelligentie vast/hoe 
we cognitief zullen functioneren. Zijn creëren een bep. reactiebereik (zie figuur).  

• Genetische bagage bepaalt een reactiebereik 
• Omgevingskwaliteit bepaalt een reactiebereik 

⇒ Het gaat echt om de range: er is een interactie tss beiden en niet gwn één vd 2.  

Implicaties: Verschillen in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan… 

• Genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is 
• Omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is 

Bv. 2 meisjes maken een intelligentietest en de ene behaalt 85 en de andere 105. We kunnen die verschil niet weiden aan 
de genetische bagage, tenzij we de omgevingskwaliteit kennen, vergelijken, ... Het omgekeerde geldt ook. De verschillen 
in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage. Dit proberen 
ze te achterhalen en te onderzoeken aan de hand van tweelingenstudies. 

Hypothese van negatief versneld verband: 

X-as: Arbitraire schaal v onze omgeving, y-as: Cognitieve prestatie vd persoon v 0-140.  
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3 curven: versch. personen met zelfde genetisch materiaal. ⇒ leidt niet tot zelfde intelligentie! 

Als we kijken naar die lijnen die gebogen zijn, dan zien we een illustratie van 
de hypothese: we zien de kwaliteit vd omgeving op gebied v intelligentie en 
op gebied vd cognitieve prestaties op een test. = negatief versneld verband: 
als je in slechte omgeving grootgebracht w, kan vrijwel niemand zich volledig 
cognitief ontwikkelen!  

Echter, het is geen rechtstreekse lijn Als je reeds in stimulerende omgeving 
grootgebracht w – en je maakt deze nog stimulerender – heeft het op het 
einde niet veel impact meer. Als je omgeving een beetje verbetert, dan heeft 
dit dus niet altijd op dezelfde manier een invloed op de prestaties. 

Het negatief versneld verband kan je ook toepassen op genetische info: het je prestaties hebben dus ook te maken met de 
kwaliteit vd omgeving en vd genetica. We weten niet welke genen leiden tot hoge intelligentie. Wanneer we ad bovenkant 
zitten is het niet afh. ve gen, maar gaat het wss om een combinatie v veel genen terzelfdertijd. Sommige genen hebben véél 
effect op het verminderen vh cognitief functioneren, maar er zijn echter geen genen die ervoor zorgen dat we superslim zijn.  

� We zien wanneer de kwaliteit van de omgeving slecht is, een grote verandering betekent op de prestaties van de test. 
als een persoon in een negatieve omgeving opgroeit en daar iets van verbetering komt zorgt voor een groot verschil van 
prestaties.  

� Kinderen die opgroeien in een normaal gezin, dan helpt een kleine verbetering niet.  
Hetzelfde geldt voor de omgeving: we krijgen variatie v 50-85, bij 15 variatie v 80-115. 

Deze zwarte lijn vd 2e figuur is de beste genetische bagage. De stippenlijn is 
een beperkte bagage. Het gaat om bereik van omgeving en genetica. Iemand 
met een gemiddelde kwaliteit van omgeving, afhankelijk van de bagage, daar 
zal de prestatie van de test van afhangen. Iemand met een gemiddelde 
genetische bagage, maar wel met een goede context, diens IQ-score zal hoger 
liggen dan iemand met een hoge genetische bagage, maar opgroeit in een niet 
zo sterk milieu.  
⇒ zelfde omgeving kan – afh. v wie in deze omgeving leeft – tot zeer versch. 
niveaus v intelligentie leiden.  

6.2 Uitdagingshypothese 

Deze hypothese hangt samen met idee dat intelligentie samenhangt met actief interacteren met omgeving. ~Mensen die hoog 
scoren op 5e dimensie cultuur; scoren hoger op actief cognitieve vaardigheden en w slimmer.  

Mensen die meer mog. hebben om zich cognitief te ontwikkelen, zijn dus ook meer geïnteresseerd ih opzoeken v uitdagende 
activiteiten ⇒ wederkerig effect.  

Hunt: “Intelligentie ontwikkelt zich door bezig te zijn met cognitief uitdagende activiteiten. Omgevingen verschillen in de mate 
waarin ze zulke uitdagingen ondersteunen en individuen verschillen in de mate waarin ze ernaar op zoek gaan” 

 ⇒ Je bent niet enkel een product v je omgeving, je gaat die omgeving ook zelf vormgeven.  

Jouw cognitieve vaardigheden zijn er niet zomaar; ontwikkelen zich door oefening en omgang met uitdagende omgevingen. 
Hier zijn 3 manieren voor:  

1) Zelf adapteren: Je kan er zelf voor zorgen dat je de omgeving aankan. Je doet zelf dingen/je verandert jezelf om ad 
eisen vd context te kunnen voldoen.  

2) Omgeving vormgeven: Je kan bij het ervaren v moeilijkheden dingen ad omgeving veranderen (als jezelf adapteren 
niet gaat). Bv. als je niet goed bent in rekenen, schaf je een goede rekenmachine aan die je helpt. 

3) Selecteren: Je kan bep. richtingen niet kiezen als je denkt dat sommige vakken daarbinnen te moeilijk gaan zijn, bv. 
“Ik ben niet goed in stat, dus ik doe dit niet”. Deze is de minst interessante manier om je cognitief te willen 
ontwikkelen! Als je zaken mijdt, mijd je heel wat uitdagende vermogens om jouw cognitie te ontwikkelen.  

7. Intelligentie als deel van een systeem 

Hoe kunnen we intelligentie nu onderzoeken?  
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We zien dat er atm veel correlationeel onderzoek is mbt intelligentie. Zo zijn er veel correlaties tss IQ en sociaal relevante 
gedragingen en omgevingskenmerken. Maar… Met een correlatie zijn we niet zoveel. We willen meer info; bv. wat zijn causale 
verbanden? Hoe werken deze? Hoe staan deze met elkaar in verband? Etc.  

Intelligentie is één vd variabelen in een (open) systeem. Nieuwe manier v omgang: intelligentie zien als deel ve systeem… 

• Open ó gesloten systeem 
o Gesloten: er zijn beperkt aantal variabelen die volledig zijn verklaard (komt echter amper voor in Pychologie).  
o Open: alle variabelen bestuderen die met elkaar in interactie staan en de werking ervan kunnen begrijpen. Men 

maakt een duidelijk onderscheid tss systeemvariabelen/externe variabelen/onbekenden 
• De modellen vgl’en met elkaar 
• Maar… De realiteit is té complex om ze in één model samen te vatten, bovendien, wat doen we met onbekenden? Zie 

verder… 

Figuur: Model mbt hoe intelligentie zich ontwikkelt v begin ve schoolcarrière tot het einde.  

We stellen een model voorop waarbij er onbekende variabelen een effect hebben. We kunnen niet alles weten en meten. We 
maken een selectie en gaan een model opstellen. Die gaan we toetsen ad WH. Als dit niet klopt dan gaan we kijken naar een 
alternatief model en die gaan we vergelijken omdat intelligentie een deel is van een open systeem. 

Als we nadenken over hoe kwaliteit vd school, familie, etc. een rol zou kunnen spelen op intelligentie, stellen we volgende 
variabelen vast 

- Genetische bagage die rol speelt nog voor kind naar school gaat 
- Schoolkwaliteit 
- Omgevingskwaliteit (ook belangrijk nog voor kind school start) 

Op 3 tijdstippen: (1) lagere school, (2) start middle school (1ste drie jaar 
middelbaar) en (3) start high school (laatste 3 jaar middelbaar).  

⇒ Wederzijdse beïnvloeding: de vraagtekens staan voor onbekenden 
die ook een rol spelen. Intelligentie op het einde van het middelbaar, 
w voorspeld door voorgaande. Familieomgeving heeft voor start 
school een effect. We zien ook een omgekeerde pijl: we vormen ook onze omgeving via onze intelligentie. Als een kind bv. 
vraagt om boeken te lezen thuis, dan zal de omgeving/ ouders van het kind daarop inspelen. De kwaliteit van de school heeft 
een effect op de intelligentie. Genetische bagage heeft een effect op de intelligentie voor de middelbare school. Dit is 1 model… 

Opmerking: we kunnen niet àlles verklaren (zie vele vraagtekens), maar je kan elke variabele meten en met statistische 
modellen schatten hoe deze in elkaar zitten.  

Wat vooral belangrijk is: zijn er alternatieve modellen die beter passen? We hadden ook een ander model kunnen opstellen. 
Welke pijlen hadden er nog kunnen staan? (alternatief model): van genetisch naar familie, van genetische bagage naar 
intelligentie in adolescentie, ... 

• Genen spelen tijdens doorheen hele levensloop ook belangrijke rol (neurale herstructurering) 
• We kunnen modellen vgl’en en bekijken welke best aansluit bij empirische evidentie. 

Dit is een model en dan kan je ook alternatieve modellen opstellen en toetsen en zo zie je welk model het beste is. 

Maar: we gaan er NOOIT in slagen om alles wat we weten over intelligentie weer te geven in één model. We zullen àltijd 
deelmodellen hebben. (systeembenadering > correlationeel onderzoek). 
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Hoofdstuk 2 
IQ-Testen 

Introductie 

• Individueel afgenomen tests vs tests afgenomen in groep 
• Testbatterijen vs enkelvoudige tests 
• Contextspecifieke noden 
• What’s in a name? Intelligentie, geschiktheid, prestatie, cognitieve vaardigheid 

1. Individueel afgenomen tests vs. tests afgenomen in groep 

1.1 Individuele testbatterijen 

• WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ ⇒ gouden standaard op wereldniveau (maar wel op intuïtie 

samengesteld) ➝ vooral focus in practica 
• Kaufman Adult Intelligence test (gebaseerd op duidelijke visie v wat intelligentie is): maakt duidelijk onderscheid 

tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie 
• Sterktes van individueel afgenomen tests: 

o Contingente itempresentatie ⇒ je kan zelf beslissen of een item al dan niet gegeven w/getest w aan/bij 
een bep. persoon (atm: computer-adapting) 

o Observatie van antwoorden ⇒ je krijgt op deze manier zicht op bv. motivatie/ziekte/… (dit weet je niet als 
je computergestuurde afname doet). 

Kantteking: kwaliteit v resultaten hangt af v competentie vd observator! 

Duidelijk: zulke testen zijn belangrijk, en in spec. contexten is het interessant om deze uit te voeren, maar… In vele contexten 
waarin testen bruikbaar zijn, w dit niet gedaan omdat ze simpelweg te duur zijn. 

1.2 Testbatterijen afgenomen in groep 

We hebben testbatterijen die we in groep afnemen (~yerkes WOI). 

• De Otis-Lennon Test ⇒ vooral in VS bij schoolgaande kinderen 
• De Cognitive Abilities Test ⇒ UK in schoolse context 
• De SAT (SAT-I, SAT-II, schrijven van essay) ⇒ samen met ACT meest gebruikte test voor selectie hoger onderwijs. Er 

bestaan 2 vormen:  
o SATI: algemeen cogn. vaardigheden nodig in hoger ond.  
o SATII: specifieke cogn. vaardigheden (bv. enkel historiek) 

⇒ meerkeuze-examens, recent toegevoegd: schrijven ve essay 

• De Armed Services Vocational Aptitude Test (ASVAB) ⇒ in VS als selectietest ih leger. 4 subtesten die samengenomen 
w in Armed Forces Qualitifcation Test (ASQT) (Arithmetic Reasoning, Mathematical Knowledge, Paragraph 
Comprehension, Word Knowledge) 

Bovenstaande batterijen w gebruikt in Angelsaksische wereld. Hier rijst de vraag: Testen zij te veel, of wij te weinig? Hoe dan 
ook: we hebben veel data. 

Otis-Lennon Test of School Abilities 
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Cognitive Abilities Test 

 

SAT-I 

Er ontbreekt echter iets (ivm 2 voorgaanden): 

figuratief aspect. Reden? à Voor meeste opleidingen in Hoger 
onderwijs moet je niet meteen ruimtelijk inzicht hebben. 

Matrix-redenereng (~inductief, abstract redeneren). Reden? 
à De test moet niet alleen valide zijn, maar mensen moeten 
deze ook als valide percipiëren 

 

Armed Forces Qualitifcation Test (ASQT) (Arithmetic 
reasoning, Word knowledge, Paragraph Comprehension, 
Mathematical Knowledge): 

Veel overlap met SAT-I; bovendien hoge correlatie (.80!). 

Verschil: andere context; niveau vd vragen (ASQT heeft 
gemakkelijkere vragen dan SAT-I) 

Indien je het ene zou vervangen door het andere: Te weinig 
functioneren v goede capaciteiten (differentiëren ad 
bovenkant), te veel functioneren v slechte capaciteiten 
(differentiatie ad onderkant) 

 

2. Enkelvoudige testen (ó testbatterijen) 

We hebben ook enkelvoudige testen (ipv een batterij met versch. subtesten): één type items. 

2.1 Baddeley’s 3-minuten redeneertest 

Deze test correleert .60 met verbale intelligentie 

Score: hoeveel v deze items kan je binnen 3 min. correct beantwoorden?  

Zelfs zeer eenvoudige testen voorspellen substantieel hoe goed iemand verbaal functioneert.  
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2.2 Wonderlic Personnel Test 

Deze test focust op belang van switchen tss taken 

Correleert hoog met intelligentiebatterij die 2u duurt. 

Truc: eenvoudige taken die veel versch. vaardigheden meet. Feit dat je snel 
kan switchen tss versch. vaardigheden, is een teken v intelligentie. 

W eerder in praktijk veel gebruikt. 

Bestaat uit eenvoudige, verschillende vragen (bv. Algemene kennis, 
redeneervermogen,…) 

12 min de tijd en zoveel mog. vragen beantwoorden. 

 

2.3 Raven Progressive Matrices 

Typische, figuratieve redeneertest. Je krijgt matrix v plaatjes waarbij er één 
ontbreekt. Vervolgens moet je aanduiden welk plaatje ontbreekt. Je dient regel te 
identificeren mbt hoe plaatjes correleren. 

± 20 min 

è Goede maat v algemene intelligentie (hoge correlatie op G-factor). 
Belangrijk aspect v inductie. 

Test ontwikkeld vanuit zeer theoretische visie op intelligentie. Gebaseerd op 
Spearman (intelligentie bestaat uit (1) inductie, (2) deductive, (3) ervaring). Raven 
heft deze test ontwikkeld obv de inductie v Spearman. 

 

3. Thema’s in het testen 

Er komen een aantal thema’s terug: (1) taalgebruik, (2) visueel-ruimtelijk redeneren, (3) mathematisch redeneren, (4) inductief 
en deductief redeneren, (5) geschiktheid vs. prestatie 

3.1 Taalgebruik (verbale component) 

Onderscheid taalvertrouwdheid (we kennen woorden) en taalbegrip (we begrijpen betekenis ve geheel woorden/tekst) ⇒ 
beide hoog gecorreleerd. 

Geary maakt een belangrijk onderscheid tss primaire en secundaire mentale capaciteiten (vb. dyslexie) ⇒ prim. capaciteiten 
die men altijd en overal heeft over heel de wereld (bv. communiceren), eigen ad mens ó sec: specifieke capaciteiten die men 
binnen een bep. cultuur kan leren bv. schrijven (enkel alfabeten kunnen dit). 

Waarom maken we het onderscheid? Waarom is dit belangrijk?  

3.2 Visueel-ruimtelijk redeneren 

Vooral individuele intelligentiebatterijen.  

Men maakt een duidelijk onderscheid tss perceptie en redeneren 

• Redeneertest: bv. Raven Progressive Matrices 
• Perceptietest: visueel materiaal kunnen ontleden en ad slag gaan.  

Dit is belangrijk omdat er duidelijke geslachtseffecten zijn op mechanisch redeneren (niet bij Raven, maar wel bij bv. 
mechanische tests, ruimtelijke beweging).  
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3.3 Mathematisch redeneren 

Mathematisch redeneren/wiskundige proeven zijn in heel veel Westerse testen geïntegreerd id intelligentiebatterij.  

Uit veel onderzoek weten we dat ook mensen die leven in cultuur zonder formeel rekensysteem, kunnen rekenen. Maar: 
wiskunde die we leren op school is veel verder ontwikkeld.  

⇒ We kunnen spreken v vooral een secundaire mentale capaciteit. 

Mathematisch redeneertesten zijn belangrijk in Westerse maatschappij (bij jobs etc.).  

3.4 Deductief en inductief redeneren:  

Meeste mensen zijn het er over eens dat een kernaspect v intelligentie abstract denken is/redeneren. Deze staan centraal voor 
definitie intelligentie. Je zal dan ook denken dat er subtesten zijn binnen grote test die focussen op inductief en deductief 
redeneren.  

Maar… dit is cultuurgevoelig! Inductief gaat goed, maar is niet altijd evident (identificeren v regels is niet gemakkelijk).  

Probleem: meerdere antwoordmogelijkheden, zoals bv. bij het correcte antwoord via consensus (3:5:7:?); er zijn meerdere 
antwoordmogelijkheden. Dit hebben we ook met verbaal materiaal.  

Deductieve redeneertaken (bv. syllogistisch redeneren) blijkt probleem te zijn als we dit toepassen over versch. culturen heen. 
Is het een universele of cultuurgebonden vaardigheid?  

Mensen v Westerse culturen zijn bereid om kennis/redeneren contextvrij toe te passen. In niet-Westerse culturen 
doet men dit niet. Men vindt dit onlogisch om uitspraken te doen over zaken waar je geen zekerheid over/ervaring 
mee hebt. 

 Wat blijkt? Beetje scholing is voldoende.  

3.4 Geschiktheid versus prestatie  

⇒ Zeer gevoelig probleem omtrent versch. begrippen.  

• Intelligentiebegrip   ⇒ algemeen mentaal vermogen/specifiekere mentale vermogens 
• Geschiktheid/abtitude  ⇒ cognitief vermogen dat ertoe leidt dat je geschikt bent om iets te leren 
• Prestatie /achievement ⇒ hetgeen je bereikt hebt na leerervaring/opleiding 

Empirisch probleem: Bovenstaanden zijn conceptueel verschillend, maar empirisch gezien is dit anders; ze zijn sterk 
gecorreleerd! 

Wetenschappelijk probleem: In literatuur zien we ook soms een wetenschappelijk probleem: soms gaat men in 
intelligentieonderzoek de SAT beschouwen als algemene maat vr intelligentie, soms ook voor prestatie. Soms dus als 
antecedent, soms als consequent.  

Maatschappelijk probleem (omtrent betekenis): Bovendien gaan vele testuitgevers zeggen dat ze intelligentie meten – ze 
hebben het hoogstens over ‘cognitieve vaardigheden’. Men wil niet dat test beschreven w als bep. construct, terwijl dit eig wel 
het geval is.  

4. Testconstructie en testgebruik 

Een eerste aspect is de intelligentiequotiënt. Basis: een gestandaardiseerde Z-score. Vanaf de Binett-Simontest (1905) 
ontstond er een IQ-score, later genoemd als intelligentiequotiënt IQ: z = (Y – M) / S, IQ = 15 x z + 100  

⇒ Belangrijk: intelligentiescore is een relatieve maat: men kijkt naar verhouding ve 
persoon tov een referentiegroep. De score zegt inherent niet iets over de 
intelligentie, maar over iets tov referentiegroep.  

Assumptie: IQ is normaal verdeeld (klokcurve), dit hangt echter ook af v je 
meetinstrument. Als je moeilijke vragen stelt, zal en een groot deel vd mensen het 

fout hebben, wat een scheve verdeling veroorzaakt.  
Artefact: het was gebaseerd op een veronderstelling, maar niet onredelijk. Dit heeft voordelen om zo te redeneren, want dan 
kunnen we het als volgt interpreteren:  

• 2/3 vd mensen zaten tussen 85 en 115 
• 9/100 minder dan 80 en 9/100 meer dan 120 
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• 1/100 minder dan 65 en 1/100 meer dan 135 

Belangrijke vraag ⇒ Is het een empirische bevinding of een artefact v ons instrument dat de scores normaal verdeeld zijn. 
Concreet: verdeling van de testscores: normaal of niet? 

   

� Fact of nature: als je naar vele andere maten (bv. lengte, gewicht) kijken zien we dikwijls een normaalverdeling. Lang 
is men er vanuit gegaan dat ook intelligentie normaal verdeeld moet zijn.  

o We halen statistiek erbij: als je som maakt v groot # variabelen die elk een eigen verdeling hebben, bereiken 
we uiteindelijk een normaalverdeling.  

o Als het gaat over intelligentie, spreken we over groot aantal aspecten/processen die op zich niet normaal 
verdeeld zijn, maar (zoals in statistiek) als bv. n > 30, krijgen we een normaalverdeling.  

� Artefact/constructie vd instrumenten: manier om te differentiëren 
o Manier waarop we onze testen maken: we maken ze zodanig dat er een normaalverdeling is.  
o We kunnen gemakkelijk een test maken die niet normaal verdeeld is: als we een test maken met heel 

moeilijke items, krijgen we een scheve verdeling (kan ook omgekeerd).  

Wat doen we – praktisch gezien – als we een intelligentiemaat opstellen?  

• Intelligentietest ⇒ test waarbij items zorgvuldig gekozen zijn. Mbt itemselectie en itemevaluatie, dienen ze 
schaleerbaar te zijn. Hoe meer oplossingsvermogen, hoe meer men veronderstelt dat mensen ook moeilijkere items 
kan oplossen.  

• Probleem: differentiële impact/betekenis; IQ is een vd psychologische maten die het meest verschil vindt tss 
endoculturele groepen. Bv. In VS: 50 verschilpunten tss blank-zwart. Waar moeten we dit aan toeschrijven?  

o Vertekening: items hebben versch. betekenissen vr mensen (➝ kan leiden tot benadeling v bep. groepen).  

Opletten: Sociolgen gebruiken vaak het feit dat groepen versch. op intelligentietesten, gebruikt men reeds 
als argument dat de testen niet hetzelfde meten. Dit kan itv levenskwaliteit, cognitieve stimulatie,… 

~ Flynn-effect (⇒ intelligentie gaat bij ene generatie naar andere omhoog) treedt meer op bij Westerse 
landen dan niet-Westerse landen.  

o Impact: Er kunnen ook reële verschillen zijn.  
• IRT-scores (zie vorige les) als alternatief voor ruwe scores (die omgezet w in normeringsscores): IRT maakt een 

automatisch model mbt relaties tss onderliggende trek en items die id test correct beantwoord w.  
o Voordeel: we krijgen WS’elijke test v hoe goed ons model past bij de gegevens.  
o In recentere toepassingen w dit meer gebruikt 
o Interessant bij complexe toepassingen: hoe evolueren kinderen doorheen hun schoolcarrière bv.  

• Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer- & plafondeffecten: intelligentietesten zoals WISC, KAIT,… zijn 
relatief, dus MOET er een referentiegroep aanwezig zijn.  

o Eerst beslissen voor wie de test bedoeld is, later representatieve sample halen uit populatie. 
o ⇒ Intelligentiescores hebben pas betekenis in relatie met anderen! 
o Vloer-effect: als test te gemakkelijk is kan je niet differentiëren aan bovenkant 
o Plafond-effect: als test te moeilijk is kan je niet differentiëren ad onderkant 
o Bv. Diagnose v mentale beperking 

§ Owv Flynn-effect is het absoluut noodzakelijk dat we Intelligentietesten regelmatig aanpassen, 
alsook nieuwe norm-steekproef (omdat mensen het beter doen). 
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§ Dit heeft nare gevolgen: kan zijn dat mensen op ene test niet beantwoorden aan criterium vr 
mentale beperking, maar met nieuwe normering wél gediagnosticeerd als mentale beperking.  

§ Vraag rijst: zegt dit iets over mentale beperking? Onze testen? … 

 
Figuur: scores mbt hoe goed onze intelligentietesten werken. 

We hebben data v > 100.00 mensen. Men kijkt naar scores die men haalt op SATI, en kans dat iemand zijn/haar diploma na 6 
jaar behaalt.  

Dit gaat v < 10% (en laagste niveau v SAT-score) tot > 80% die hoogste SAT-score behalen, over studierichtingen heen.  

⇒ Onze testen laten voorspelling toe! 

Vanuit selectieperspectief (zoals in VS in hoger onderwijs) is de vraag; “Hoe moeten we selecteren?”. Zie volgende… 

4.1 Tests in personeelsselectie 

4.1.1 Belangenconflict tussen instelling/organisatie en individu 

Vergelijken v “odds on success” met “cost:benefit ratio”. In woorden: men 
berekent de kans dat iemand slaagt bv. met de opbrengst hiervan. Deze kans 
moet groter zijn dan kans dat iemand niet slaagt, maal de kost dat iemand niet 
slaagt.  

De betekenis v “kosten” en “benefits” zijn heel afh. vd instelling waarin men 
deze bekijkt. 

Ook zijn er versch. tss instelling en persoon zelf. In Amerikaanse context – waar inschrijvingsgeld hoog is – kan het goed zijn 
dat je maar 40% kans hebt om je diploma te halen bv., wat maakt dat je niet deelneemt ad opleiding. 

⇒ ° Oriënteringstest: je krijgt idee – gegeven jouw cognitieve capaciteit – mbt hoe jouw toekomst eruit zal zien.  

4.1.2 Ontbrekende informatie 

Wat evalueren de testen niet? (= belangrijke vraag!) ~ zie kritieken vorige les 

• Vaardigheden die kunnen getest w, maar meestal niet worden getest. Bv. praktische intelligentie, sociale intelligentie, 
oriëntatievermogen, emotionele intelligentie 

• Vaardigheden die niet in conventionele testformaat passen (die voor velen als belangrijk geacht w).  
o Bv. Leren: inzicht verwerven en deze op coherente manier kunnen toepassen 
o Bv. Reflecteren (~Einstein) 
o Bv. Creativiteit: mensen die we intelligent vinden, vinden we meestal ook creatief. Echter, creativiteit is ‘out of the 

box’ denken wat men juist niet meet met intelligentietest 
• Is dit bovenstaande een probleem? Niet echt: men maakt een onderscheid tss de vaardigheid die je test, en diegene die 

ermee gecorreleert zijn. Men test de vaardigheid zelf, of iets wat er sterk mee samenhangt 
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4.1.3 Maatschappelijke kwesties (problemen) 

Coachingsprobleem (vooral in VS een probleem owv selectieproeven): velen volgen coaching om zulke intelligentietesten te 
kunnen afnemen (om door selectieproeven te geraken). Dit is echter enkel weggelegd voor mensen die het breder hebben.  

Gezichtsvaliditeit: mensen moeten gemotiveerd zijn om een test af te leggen. Zodra mensen indruk hebben dat deze test geen 
verband houdt met hetgeen je id toekomst moet doen (bv. job), wat prestaties en motivatie doet afnemen.  

Bv. Raven Progressive Matrices: geeft goed vb v algemeen mentaal functioneren, maar w niet gezien als ‘nuttig’ voor 
toekomst.  

4.2 Terugblik 

• Ondanks zeer verschillende theoretische achtergronden veel overeenkomst in inhoud: 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! Ondanks beperkingen, is er wel degelijk evidentie 

dat we er iets mee kunnen doen.  
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Thema 3 
Theoretische benaderingen 

Hoofdstuk 1 
Introductie 

1. Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën 

Waarom hebben we theorieën nodig? Kunnen we niet gewoon testen? Intelligentie is niet zomaar kwestie v wat cijfers en 
items bij elkaar. ~ validiteit (predictieve -, begrips-, gelijktijdige-,…) 

“Theories are the glue that hold scientific observations together, for they summarize the chains of cause and effect that 
scientists use to understand how the world works” (Hunt, p. 65) 

Theorieën zijn van crucial belang als we willen begrijpen wat we meten. Men heeft eerst testen ontwikkelt zonder een goede 
achterliggende theorie over wat het zou moeten meten. Het is de bedoeling dat je start vanuit een theorie en dan metingen 
gaat doen om te kijken of de theorie klopt. Het vetrekpunt had dus geen intelligentietest moeten zijn, maar een 
intelligentietheorie. 

Kenmerken van wetenschappelijke theorieën (Hunt) 

1. Variabelen id theorie moeten in principe meetbaar zijn 
o In principe betekent niet dat we alle variabelen moeten meten, maar dit moet wel ooit kunnen. 
o ~ Einstein – relativiteitstheorie: veel predicties uit zijn theorie zijn pas jàren later empirisch aangetoond.  

2. Theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn 
o Stap voor stap zal het via assumpties duidelijk moeten zijn wat de theorie inhoudt.  
o Een theorie staat open voor iedereen (je dient geen ‘openbaring’ te hebben om kritisch te kunnen kijken naar 

een theorie).  
3. Theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn  

o Het is moeilijk om een theorie te gaan verifiëren, het is simpeler te verwerpen.  
o Verifieerbaarheid is niet vanzelfsprekend! We gaan op zoek naar bevestiging, al is falsificatie ook belangrijk (komt 

atm veel meer naar voren)! 

2. Verifiëren vs. falsifiëren 

Kritiek: empirische verificatie is zeer moeilijk! Weg v confirmatie… 

- Verwachte observaties kunnen een theorie ondersteunen, maar er is daarom geen verificatie. 
- Niet-verwachte observaties kunnen theorie wel falsifiëren. Het is niet confirmatie, maar falsifiëring dat centraal staat 

in wetenschappelijk onderzoek. 

We kunnen zelden duidelijk een hypothese verwerpen want er zitten vaak meetfouten in een onderzoek. We gaan 
verschillende modellen bouwen en dan relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken = kiezen tussen concurrerende 
theorieën 

• Bv: nature-nurture debat. Evidentie voor nature is niet zelfde als geen evidentie voor nurture. Evidentie voor nurture is 
niet zelfde als geen evidentie voor nature 

• Bv: als je wilt testen of genetische bagage een rol speelt bij intelligentie en je vindt er evidentie voor, dan wilt dit niet tegen 
dat er geen tegenevidentie is gevonden. 
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Men meet intelligentietestscores v persoon A en B. We zijn geïnteresseerd in sociale verwezenlijkingen. 

We veronderstellen dat 2 grote variabelen de intelligentie v persoon A en B beïnvloeden (genetica en omgeving). 

Als dit ons model is, kunnen we hier beginnen manipuleren (‘spelen’); bv. een-eiige tweelingen vergelijken. 

3. Systeemdenken 

Systeemdenken is nodig omdat we met complexe realiteit te maken hebben. Intelligentie is ingebed in complex netwerk met 
andere geobserveerde en latente variabelen. Net owv dit feit, zijn er bij onderzoek hiernaar enkele struikelblokken: 

• We maken een onderscheid tussen proximale (omgevingscomponent) en distale invloeden (genen): er bestaat een 
sterke wisselwerking tss deze twee! 

• Feedbackloops: intelligente kinderen zijn mss veeleisender tav ouders dan minder-intelligente kinderen. Kinderen 
met hogere intelligentie, wil meer uitdaging, en w nóg intelligenter (omgekeerd met minder-intelligente kinderen). 
Is het nu omgeving, of is het genetisch? ⇒ moeilijk onderscheid te maken! Genetisch potentieel vraagt meer v 
omgeving, omgeving stimuleert meer, kind ontwikkelt beter,… 

(zie verder) 

We hebben de neiging om gecontroleerde experimenten te laten invoeren om een aantal dingen uit het kader te controleren. 

Bv: groep kinderen random toewijzen in 2 condities: stimulerende lesmethode op school vs gewone lesmethode. Nadien 
gaan we kijken naar de leesvaardigheden. Omdat het random is gebeurd, kunnen we ervan uitgaan dat de genetische 
bagage goed verdeeld is in de groepen. Dit betekent dat je er abstractie van maakt en enkel deeluitspraken kunt doen over 
het effect van een leeromgeving op leesprestaties. Dit is vaak interessant, maar als iets deel uitmaakt van een systeem 
heeft dit zijn beperking. 

 
figuur: vb over feedbackloops en distaal vs. proximaal 

3.1 Distaal vs Proximaal 

We zijn geïnteresseerd in het gedrag van het kind vb.: leesvaardigheid. We zouden kunnen veronderstellen dat deze 
samenhangt met de sociale omgeving van het kind zoals de thuissituatie. Het heeft daarom niet meteen een rechtstreeks 
effect, maar via interactie met het genetisch aspect van het kind, zal het een effect hebben op het leesgedrag. Er kunnen ook 
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distale factoren achterliggen zoals de genetische bagage van de ouders: effect op genetische bagage kind, maar ook op hoe ze 
het kind opvoeden. Dit heeft dan weer een effect op de sociale omgeving. 

Parental genetics = distale factor, die de 2 proximale factoren zou kunnen verklaren. 

Intelligentie maakt deel uit van een systeem en we verliezen dit soms uit het oog. 

3.2 Feedbackloops 

Het gedrag van het kind heeft ook een effect op hoe de ouders gaan opvoeden. Men gaat in de psychologie vaak uit dat een 
bepaalde opvoedingsstijl leiden tot probleemgedrag, maar dit kan ook omgekeerd zijn. Hoe een kind zich gedraagt heeft ook 
een effect op hoe ouders zich gaan gedragen. 

4. Intelligentie binnen sociale systemen 

We kunnen nadenken over hoe we intelligentie willen meten, hoe willen we nadenken over intelligentie, ... en dan hangt het 
af van de context waarin je intelligentie wilt gebruiken. Je gaat dus modellen en methoden formuleren voor de context waarin 
intelligentie relevant is. 

Gecontroleerde experimenten laten inherent maar deeluitspraken toe, bv. wat is het effect v adoptie? Afh. v type onderzoek 
we voeren, kunnen we afh. uitspraken doen. Veelgemaakte fout is dat men te veralgemenende uitspraken doet (bv. 
omgevingsargument gebruiken tegen genen-argument). 

Bv. In ’70 hebben Crohnbag & Snow aangetoond dat een gestructureerde manier v lesgeven leidt tot meer 
leerrendement bij cognitief-zwakkere kinderen. Omgekeerd, kinderen met hoger IQ, profiteren meer ve vrije 
leeromgeving. ⇒ Psychometrische benadering is interessant in dit onderzoek: we zijn niet meteen geïnteresseerd in 
neurale processen (dit is wel interessant bij bv. ontwikkelen v anti-depressiva). 

Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden geformuleerd. Maw: Model formuleren voor de context waarin we 
het nodig hebben. Afh. v waar we mee bezig zijn, kan ene benadering interessanter zijn dan andere (psychometrische 
benadering, informatieverwerkingsbenadering, neurobenadering).  

5. Reductionisme 

We reduceren om bep. fenomenen beter te kunnen begrijpen. Bv: klimaatopwarming ➝ aanwezigheid broeikasgassen in 

atmosfeer ➝ CO2. Als je een construct hebt, dan ga je nadenken over achterliggend construct, dat eenvoudiger is te begrijpen.  

Typisch is dat je enerzijds bepaalde tests hebt en resultaten, maar je verwacht dat er daaronder een 
informatieverwerkingsproces onder ligt: werkgeheugen, metacognitie, hoe mensen iets interpreteren, ... de resultaten van 
een test hangen hiervan af. We veronderstellen ook dat die laag van informatieverwerking afhankelijk is van het 
hersenfunctioneren. 

Die testscores kunnen we observeren en ook het hersenfunctioneren kunnen we observeren (fMRI). Dat tussenliggend proces, 
informatieverwerking, kunnen we minder goed observeren. We gaan hier inferenties over maken. 

Bv. (h)erkennen v nationale vlag:  

• Visuele patroondetectie: visuele patroonherkenning in 3 kleuren 
• Info moet w opgeslagen in LTG (geheugenprocessen zijn nodig) 
• Maar deze kunnen slechts optreden adhv verworven kennis doorheen leven. 

Concreet spreken we over 3 niveaus: 

• Test    observatieniveau (empirische vaststelling) 
• Informatieverwerkingsprocessen  veronderstelling: latente constructen die we niet meteen kunnen vaststellen.  
• Hersenfunctioneren:    observeerbaar (kan ook empirisch vastgesteld w) 

⇒ verband tss intelligentie en informatieverwerkingsprocessen: zijn beide latent 
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Uiteindelijk kunnen we bovenstaande adhv deze figuur 
voorstellen. 

We zijn geïnteresseerd in hetgeen mensen doen tijdens 
intelligentietest: toont ons iets mbt wat mensen doen in DL. 
Reductie brengt ons tot 2 grote, latente concepten (keren 
terug op hersenen). Wat er gebeurt met hersenen keren terug 
naar (1) genetische info en (2) onze levenservaring. 

Fun Fact: Studies tonen aan dat Londense taxi-chauffeurs een 
grotere hippocampus hebben. 

Typische studies:  

5.1 Een studie op psychometrisch niveau 

Reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren. Het CHC-model is hier een goed vb v. In een typisch 
psychometrische studie gaat men op zoek naar onderliggende factoren v intelligentie. 

Johnson & Bouchard (2005) hebben in een steekproef v 436 participanten een IQ-test afgenomen. Er waren 42 IQ-subtesten 
(= gigantische batterij!). Dit resulteert in heel wat resultaten (> 16000 getallen) en via factoranalyse gaat men kijken hoe deze 
samenhangen. Men gaat zo op zoek naar onderliggende structuur.  

Resultaten: men heeft een algemene g-factor ontdekt die bepaald w door 3 anderen: 

1) Verbale mogelijkheden 
2) Perceptuele mogelijkheden 
3) Mentale rotatie mogelijkheden.  

⇒ g-VPR model representeert de data redelijk goed: men reduceert gigantische dataset v info naar slechts 3 factoren.  

Vroeger namen ze verbale en perceptuele mogelijkheden bij elkaar, maar via dit onderzoek zijn ze te weten gekomen dat het 
2 verschillende vaardigheden zijn en andere componenten zijn. Ze zagen vb. dat vrouwen beter waren in de perceptuele 
vaardigheden en dat mannen beter zijn in de mentale vaardigheden. 

Psychometrische modellen kunnen voorspellen, maar ze kunnen niet zeggen waarom iets gebeurt. 

5.2 Een studie op niveau van informatieverwerking 

Hier gaat men wel meer in op de ‘waarom’-vraag. Men gaat proberen kijken naar wat er precies gebeurt als iemand een tekst 
leest, aangezien het begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie 

• Tekstmodel: kan je info goed lezen en begrijpen? 
• Situatiemodel kan je info plaatsen in een context?  

1 van de dingen die hieraan gelinkt wordt is het werkgeheugen. Men gaat dan geheugentaken doen; de geheugenspantaak: 
men gaat een aantal zinnen voorlezen aan participanten en dan vraagt men aan die mensen om de laatste woorden van elke 
zin de herhalen. Mensen kunnen meestal 2 tot 5,5 woorden reproduceren. 

Resultaat? We zien dat dat correleert met tekstbegrip vanuit de veronderstelling dat hoe meer men kan vasthouden in ons 
werkgeheugen, hoe meer info je meteen kan toepassen, hoe beter je een tekst kan begrijpen. Men zag ook dat mensen met 
een breder werkgeheugen beter kunnen omgaan met ambiguïteit. 

Bv.: “The experienced soldiers warned about the dangers ... “ ➝ Dit is een ambigue zin want je kan het op 2 manieren 
interpreteren: “waren gewaarschuwd voor” of “waarschuuwde voor” 

5.3 Een studie op hersenniveau 

Onderzoekstechnologie: 

- X-stralen: structuur 
- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). Mensen worden onder een scanner gelegd en dan moeten ze een 

intelligentietaak maken. Bij het maken vd taak kan er gekeken w welke hersendelen actief zijn. Het voordeel is dat er 
een goede ruimtelijke resolutie is. De temporele resolutie is minder (wanneer w de hersenen actief). 
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- Elektro-encefalogram (EEG). Voordeel hier is dat je een goede temporele resolutie Combinatie tussen EEG en fMRI 
zou ideaal zijn. 

Bv.: fMRI studie van intelligentie. Wat gebeurt er in de hersenen bij het verwerken van syntactische complexiteit van een 
tekst? De volgende zinnen worden steeds complexer en complexer: 

- 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. 

Resultaat: We zien dat 2 gebieden oplichten: Broca’s en Wernicke’s gebied. Hoe moeilijker, hoe meer activiteit. Hoe hoger 
de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit. Het kost hoe slimmer je bent, hoe minder energie. 

6. Kritiek op niveaubenadering 

• Er is consensus over het psychometrische niveau: bruikbaar voor praktische toepassingen 
• Er is consensus over het hersenniveau/belang v hersenbenadering: hoe meer zicht we krijgen op cognitief overzicht, 

hoe meer dit bijdraagt tot begrip 
• Er is discussie over het informatieverwerkingsniveau/-benadering (zie verder) 

6.1 Argumenten voor informatieverwerkingsniveau 

• Veel vragen in de praktijk passen binnen informatieverwerkingsbenadering, bv. “hoe breed is uw werkgeheugen? 
Mensen die bv. werken op luchthaven moeten gelijktijdig meerdere vliegtuigen kunnen volgen. Heeft te maken met: 
perceptuele info, bewegingen bijhouden, kennis ophalen,… ⇒ Pleit voor gebruik v dat intermediair proces.  

• Beperkte kennis over hersenfunctioneren: het is te ver gegrepen om testen te doen naar hersenfunctioneren.  
• Verwachting: Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan: 

o Begrijpen van informatieverwerkingsprocessen: laat toe om te identificeren welke processen ten grondslag 
liggen ah functioneren (bv. WG) 

o Meten van individuele verschillen in die processen 
o Meten van individuele verschillen in de kennis-bestanden waarmee de processen werken 

6.2 Argumenten tegen informatieverwerkings-niveau 

• Meten de testen echt informatieverwerkings-processen? Deze kritiek is reeds weerlegd. We weten dat de testen 
écht de breedte vh WG meten.  

• Maar… Meten we niet gewoon intelligentie? Deze kritiek is wel terecht… In veel intelligentietesten zitten typische 
informatieverwerkingsprocessen. Maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie: 
wat is het verschil tss informatieverwerkingstaak en intelligentietaak? ⇒ belangrijke vraag! Bovenstaande is zulk 
groot probleem dat het een tautologie w.  

Wat doen onze hersenen nu? Hersenen dienen als toolkit van informatie-verwerkingsprocessen: sprong van psychometrisch 
naar hersenniveau is té complex 

• Psychometrisch: intelligentietesten 
• Hersenniveau: wat gebeurt er id hersenen? 
• Voordeel: infoverwerkingstaken geven inzicht in hetgeen wat er gebeurt, zonder dat je weet wat er precies id 

hersenen zelf gebeurt.  

7. Samenvatting 

• Noodzaak van theorieën 
o Voorspellen en controleren van systemen 
o Reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus 

• Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings-, hersenniveau 
• Observeerbare vs latente niveaus 
• Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak aan theorieën 
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Hoofdstuk 2 
Psychometrische benadering  

Thema 3 

Literatuur: handboek hoofdstuk 4 + tekst Verschueren & Resing (2015) 

Slidecast: 19/02 

1. Wat zijn psychometrische modellen? 

Kernvraag: “Wat is interne structuur van intelligentie?” 

Concreet: als we alle mogelijke cognitieve vaardigheden nemen, vallen deze dan samen in 1 dimensie?  

→ Unidimensionele benadering 

Of zijn er meerdere vormen van intelligentie, die relatief onafhankelijk zijn van elkaar? 

→ Multidimensionele benadering 

Als je goed bent in iets, ben je dan goed in alles? Of kunnen verschillende mensen uitblinken op verschillende vlakken? 

Werkwijze psychometrische benadering: 

Vertrekpunt: geobserveerde testscores, gegevens die verschillende mensen hebben op verschillen subtesten. Van daaruit gaat 
men kijken naar correlaties/ covarianties tussen testscores. Men gaat een psychometrisch model toetsen om beperkt aantal 
latente variabelen te identificeren: interne structuur van een test. 

2. Factoranalyse 

Typische methodiek bij de psychometrische benadering is de factoranalyse. De factoranalyse w gebruikt om interne structuren 
v testen te bestuderen.  

Het achterliggend principe: 

a. Je start met een verzameling gegevens 

= prestatiescores van groep personen op een reeks cognitieve taken 

b. Op die gegevens ga je de factoranalyse toepassen 

= verklaren van correlaties tussen scores op taken a.d.h.v. factor(en): 

- Exploratorische factoranalyse 
- Confirmatorische factoranalyse   (⇒ 2 soorten FA) 

c. Interpreteren van factor(en) als dimensie(s) die “onderliggend” zijn aan de prestaties op de tests en die de correlaties 
tussen de tests verklaren 

- Allemaal positieve correlaties tussen subtesten  → 1 onderliggende dimensie 
- Groepjes correlerende tests bij subtesten  → meerdere factoren 

2.1. Exploratieve factoranalyse (EFA) 

⇒ Kijken naar structuur die je als uitkomst hebt.  

We gaan exploreren. Er is geen vooropgestelde theorie die we gaan gebruiken voor onze data. Je hebt gegevens v tests die 
gerepersenteerd w als vectoren in een multidimensionele ruimte. Vervolgens ga je kijken wat er uit die data komt qua clusters, 
verbanden, ... en dat allemaal zonder een theorie.  

Correlaties tussen tests worden voorgesteld als hoeken tss vectoren, bv. vd WISC. Hoe kleiner de hoek, hoe groter de correlatie. 

Stap 1: Extractie van factoren 

We gaan kijken naar factoren. 

• Methode deel 1: welke factor kan zoveel mogelijk variantie verklaren? De 1ste factor verklaart meestal de meeste 
variantie.  
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• Methode deel 2: andere factoren die de meeste resterende variantie kan verklaren. De 2e factor verklaart het meeste 
vd residuele variantie. Enz… 

Wat je uitkomt is vaak moeilijk te interpreteren, dus vandaar dat er een 2de stap is. 

Stap 2: Rotatie van factoren 

Dit verandert niets aan je data, maar je kan het gewoon beter interpreteren. 

• Orthogonale rotatie: deze vectoren staan recht op elkaar en men gaat ervan uit dat deze niet correleren met elkaar vb: 
wiskunde en taal. Het is niet omdat je goed bent in het ene dat je daarom ook goed bent in het andere. 

• Oblieke rotatie: je hebt wel een correlatie tussen verschillende factoren. Als je goed bent in het ene zal je ook goed zijn 
in het andere. 

 

Je gaat verschillende testen voorstellen als vectoren: 
wiskunde, algebra, woordproblemen, zinsbegrip en 
woordenschat. Je ziet dat de algebra en wiskunde dicht 
staan bij elkaar = sterke correlatie = kleine hoek. 

 

Dit is een illustratie van de eerste stap waarbij je gaat kijken 
of er een bepaalde factor is, die het grootste deel van de 
variantie gaat verklaren. In dit geval waren er 2 factoren. 

Echter, hiermee heb je niet alle variabiliteit verklaard. Er zal 

variabliteit ‘over’ zijn. ➝ Je trekt een nieuwe factor die 
orthogonaal is op de vorige (die dus absoluut niet 
correleert).  

 

We kunnen de 2de stap toepassen. Dit is een oblieke rotatie. 

We gaan het assenstelsel roteren (zodat het schuin staat), 
dwz dat er onderling een verband is tss de factoren. 

Wiskunde en algebra laden sterk op mathematische 
mogelijkheden en zinsbegrip en vocabulaire laden sterk op 
verbale mogelijkheden. Woordproblemen correleert wel bij 
beide ‘cava’ hoog. 

• Factor 1: verbale mogelijkheden 
• Factor 2: mathematische mogelijkheden. 

Psychologisch is dit zinvoller (al kost het meer moeite).  

Dit is een illustratie van een exploratieve factoranalyse. 

Kritiek: je vindt àltijd wel een resultaat; “Garbage in, garbage out”. 

2.2. Confirmatorische factoranalyse (CFA) 

⇒ Op voorhand specifiëren welke factoren er zouden moeten inzitten. Grote verschil met exploratieve factoranalyse is dat je 
hier vertrekt vanuit een theorie en dan pas gaat kijken of het overeenkomt met je data.  
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Je gaat op voorhand factoren vooropstellen (je vertrekt op voorhand/a priori vanuit model), hoe is de correlatie tussen de 
factoren, welke subtesten laden op factoren, ...  

Je parameters w geschat volgens het model.  

Het model w statistisch getoetst: hoe goed w de geobserveerde covarianties voorspeld door het model?  

Een voordeel is dat je modellen met elkaar kan vergelijken. Je kan ook een alternatief model vooropstellen. Welk model is het 
meest adequaat om de geobserveerde covarianties te voorspellen?  

 

Die is de variantie covariantie tussen 4 subtesten die iets te 
maken hebben met woordenschattesten. X1 en X2 zijn 
bepaalde testen waar geen tijdsdruk bij was. Bij de testen Y1 
en Y2 was tijd wel van belang. Je kan hieruit een theoretisch 
model vooropstellen. 

 

 

Dit is een vb ve theoretisch model. Dit model wilt testen of 
er inderdaad 2 factoren ad grondslag liggen afh vd snelheid: 
verbale vaardigheid met/zonder snelheid. 

Dit is een model dat zegt dat mensen andere vaardigheden 
gaan gebruiken om woordenschattesten onder tijdsdruk op 
te lossen, dan om die testen op te lossen zonder tijdsdruk.  

Idee: latente factor zal bepalen wat er gebeurt op de testen, 
maar er blijft een ‘error’ over. Belangrijk: De 2 factoren (met 
hun subtesten) zijn wel gecorreleerd aan elkaar. 

We gaan dan toetsen en kijken naar hoe sterk de correlaties 
moeten zijn om aan het model te voldoen.  

Dit is één model… Als we kijken naar correlaties zien we dat 
deze héél hoog zijn (zie vorige slide). Een alternatief model 
zou kunnen zijn dat er gwn één factor is. Het zou niet mogen 
uitmaken. 

Voordeel is dat je ook een alternatief model kan testen waar er vb maar 1 factor aanwezig is. 

Veel kritiek v exploratische w hersteld door confirmatorisch. 

2.3 Beperkingen 

Veel mensen denken dat factoranalyse mechanical-truth-generator is. Je zou dé structuur gerepresenteerd krijgen die altijd 
hetzelfde is. ⇒ KLOPT NIET! 

• Het is altijd steekproefafhankelijk. 
• Hoe sterk iets laadt op een factor en de data is het resultaat van meerdere dingen en meer bepaald een interactie 

tussen die verschillende dingen: 
o Kenmerken van de test zelf 
o Kenmerken van de andere testen van de testbatterij. Je factorscores (= structuur vd subtesten) zijn anders 

voor een bepaalde test afhankelijk van andere tests binnen je testbatterij. 

Bv: testbatterij met 10 testen waarvan 9 verbaal zijn en 1 een blokpatroon is. Als je daar een factoranalyse of 
zou dan, dan zie je dat er vooral een verbale factor is die veel variantie verklaard en dan zal je blokpatroon er 



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 
33 

wel op laden, maar veel minder dan andere testen. De lading van je blok zal misschien minder hoog zijn omdat 
er zoveel verbale testen zijn. 

• Factoranalyse is ook afhankelijk van je populatie. Meer bepaald de distributie van de trekken binnen de populatie. 
Dit gaat terug naar homogeniteit van je populatie. Als ze allen sterk op elkaar lijken dan zorgt dat ervoor dat de 
correlaties naar beneden gaan. 

Bv: testbatterij met verbale en visuele ruimtelijke vaardigheden. Je ziet dat het ongeveer 50-50 zijn. Je neemt het af 
bij 3de bachelor studenten rechten. Dan kan je ervan uitgaan dat die wel sterk zullen zijn in verbale vaardigheden. Je 
zou kunnen veronderstellen dat bij die 5 taken die verbaal meten, de correlaties minder hoog zullen zijn. Er zullen 
minder varianties zijn, want iedereen zal er vrij goed in zijn en de ander 5 testen zullen meer bepaald zijn voor je factor. 
Mensen van de rechten zullen waarschijnlijk homogeen zijn op vlak van verbale vaardigheden, omdat dit belangrijk is 
in de richting. Ruimtelijk vaardigheid is minder belangrijk, dus er zal meer variatie zijn. 

3. De theorie van algemene intelligentie “g” 

3.1 Spearman 

Spearman was de eerste die met dit model startte. Belangrijke voorloper in intelligentieonderzoek en van factoranalyse in het 
algemeen. 

Grote bijdrage v Spearman is dat hij factoranalyse heeft ontwikkeld. Zat op zelfde golflengte v Binet. Intelligentie had vooral te 
maken met inductief/deductief redeneren en denken met ervaring; had te maken met complexe, hogere-orde denkprocessen. 
Spearman stelde dus dat algemene intelligentie niet bij informatieverwerkingsmaten behoorde, maar bij maten v complex 
denken. Hij ontwikkelde de G-Theorie ⇒ er is maar één algemene intelligentiefactor, mensen verschillen hierin.  

2-factorenmodel 

Hij stelde dat er 1 algemene intelligentie factor is die alles bepaald. Het is een eenvoudig model, waarin je de score op een 
intelligentietest uit elkaar kan halen in 2 subscores: (1) algemene intelligentie, en (2) vaardigheid specifiek voor een subtest.  

Het noemt dus een 2-factor theorie (ipv 1 grote factor); hij veronderstelde dat we de G factor hebben en ook een S factor 
hebben en dat is de variantie die bepaald w door je specifieke test. Samengevat: 

• Alle vaardigheden/testscores zijn positief gecorreleerd → er ligt één fundamentele gemeenschappelijk factor ad basis v 
alle prestaties op cognitieve tests     = “g-factor” (“the positive manifold”) 

• Daarnaast w de prestatie op elke test ook nog bepaald door een onderliggende vaardigheid specifiek voor enkel die test
         = “s-factor” 

Opgelet: dit is een factor-analytisch model met één gemeenschappelijke factor en een specifieke factor (errorvariantie) per 
test. 

Score op cognitieve test: xij = βjgi + sij 

 

Spearman heeft zijn theorie eerst onderzocht bij schoolresultaten 
(zie nevenstaande). Dit werd via het confirmatorische factoranalyse 
opnieuw geanalyseerd. Dit is het model dat men vooropstelde 
(latente algemene factor en een aantal schoolse vakken).  

Spearman ging ervan uit dat er onder al die vakken een algemene G 
factor is. Met deze analyse kunnen we kijken hoe de correlaties 
tussen de testen moeten zijn, om dat model te aanvaarden (1 factor 
die aan de grondslag ligt).  

Nevenstaande afbeeldingen zijn de correlaties die vooropgesteld 
werden door het model. 

De 6 maten v cognitieve prestaties samenhangen met één factor, 
bovendien heeft elke factor zijn unieke eigenheid (die niet gedeeld 
w met andere factoren).  
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We zien hiernaast de effectieve correlaties. Ze komen best overeen 
en we zien weinig statistische verschillen. 

We zien dat alle scores substantieel correleren. Tussen haakjes staat 
de voorspelling adhv FA. Error betekent dat je niet alles kan 
verklaren ( ⇒ specifiek aan elk vak dat je niet deelt door de g-factor).  

Na FA zal je àltijd een eerste factor vinden (g-factor), waar alle 
subtaken positief op correleren. 

⇒ Robuuste bevinding.  

3.2 Evidentie voor G 

Positive manifold was een uitermate robuuste bevinding. De G factor bestaat wel, maar wat het exact is, weet men nog niet. 
Wat betekent dit eigenlijk? We moeten een onderscheid maken tss wat we (empirisch gezien) vinden, en wat we willen 
verklaren (theoretisch gezien).  

3 mogelijke verklaring over wat de aard van G is: 

1. Volgens Spearman is dit een algemeen mentaal vermogen / cognitieve sterkte die je wel of niet bezit. Die bepaalt hoe 
goed je het op alles doet. 

2. Het kan ook gaan om specifieke, gespecialiseerde mentale vermogens die gecorreleerd zijn met elkaar, niet owv G-factor, 
maar van omgeving of genen. 

Bv: blauwe ogen en blonde haren komen veel voor, maar het is niet door 1 specifieke gen. Het is gewoon de ‘juiste’ gen 
combinatie dat zorgt voor deze kenmerken. 

Het kan vb zijn dat de omgeving op school of thuis zorgt voor een hoog IQ bij kinderen. 

3. Recente verklaring: mutualisme. Bij de geboorte heb je wel versch. mentale vermogens te onderscheiden, maar in je 
ontwikkeling moet je adhv versch. zaken gebruikmaken vd versch. vermogens tegelijk (die elkaar kunnen stimuleren). 
Goed zijn in 1 factor zou rechtstreeks kunnen lijden tot goed zijn in een andere cognitieve vaardigheid. Daarom is er niet 
meteen een algemene factor. Maw: door de ene vaardigheid te trainen, ontwikkel je een andere vaardigheid.  

Wat is G nu eigenlijk? We kunnen de G begrijpen door te kijken naar: 

- De aard van de testen die het hoogst laden op G (psychometrische benadering) 
- Informatieverwerkingsmodellen (zie volgende lessen): welke processen kunnen ten grondslag liggen? Bv. 

Aandachtsprocessen.  
- Functioneren van hersenen Bv: welke hersengebieden lichten  op als we bepaalde taken doen die sterk correleren met G? 

Is er een algemeen gebied in de hersenen die instaat voor G? 

Welke testen laden hoog op G? ➝ Er zijn veel versch. testen die hoog op G laden (kan probleem zijn)… 

- Inductief redeneren bv. Raven Test. 

- Complexe visualisatietaken: bepaalde figuren 
kunnen zien en mentaal roteren 

- Kwantitatief redeneren bv. mathematische taken 
- Verbale vaardigheidstaken bv. woordkennis, 

tekstbegrip

We zien dus dat er versch. taken hoog op G laden… We kunnen niet zeggen dat het enkel om redeneren gaat bv. Men denkt 
vaak dat G iets heel specifieks is en dan denkt men vaak aan inductief redeneren. Maar verbale vaardigheden en inductief 
redeneren correleren niet sterk met elkaar en toch laden ze sterk op G. Etc. etc. 

Een mog. verklaring hiervoor: hypothese v gecorreleerde trekken (mutualisme): training in één type taak zal andere type taak 
beïnvloeden. Hier is verrassend genoeg nog niet zoveel onderzoek naar gebeurd. 

Voorbeeld: Inductief redeneren. 

Onderzoek in Duitsland: men vroeg aan kinderen om strategieën te verbaliseren. Ze hebben daar een verbale training 
voor gegeven en ze zagen dat na die trainingen die kinderen niet enkel beter waren in het verbaliseren, maar ook in 
het inductief redeneren. 

Voorbeeld: Gebruik van telraam 
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Onderzoek in Sudan: men heeft van 2 groepen kinderen een raven test afgenomen. In de eerste coditie leerde ze 
met een telraam werken (kwantitatief redeneren en visualisatie). In de andere groep deden ze niets, maar men zag 
dat in de eerste conditie ze ook beter werden in het matrix redeneren. 

⇒ Deze 2 vbn zouden de hypothese van mutualisme kunnen ondersteunen. 

Maar… Houdt het steek om een g-factor te induceren in intelligentiedomein? ➝ JA: g-factor w veroorzaakt dr positieve 
correlaties tss intelligentietesten (= positive manifold). In Westerse groepen zie je dat àlle intelligentietesten op zijn minst 
lichtjes gecorreleerd zijn.  

⇒ belangrijke maar contra-intuïtieve bevinding: als je kijken naar de taken (bv. WISC met blokpatronen en woordkennis) zien 
we sterke verschillen, maar zijn tóch positief gecorreleerd = systematische bevinding! 

3.3 Bedenkingen 

Hoe kunnen we G interpreteren? Er zijn versch. bedenkingen… 

• Vooral bij uit de lucht gevallen testen (typische psychometrische testen) kunnen we G observeren, die duidelijk minder 
relevant blijken in het dagelijkse leven. Vooral daar observeren we G.  

• Opvallend: We vinden veel minder evidentie voor G in homogene, gespecialiseerde groepen.  
o Hoe komt dit? Thurstone reageerde op Spearman: intelligentie is niet unidimensioneel; men beschikt over ≠ 

vaardigheden die onafhankelijk zijn v elkaar (ruimtelijk rederen, perceptuele snelheid, getal vaardigheid, verbale 
relaties, woordvoltheid, geheugen, inductief redeneren). Het probleem lag bij de tests die Spearman gebruikte 
(obv schoolprestaties).  

o De metingen v Spearman waren voor versch. aspecten en vaardigheden tegelijkertijd. Er is meer nodig dan 1 
gemeenschappelijke theorie of G om de empirische matrix of de correlaties tussen de testen te kunnen verklaren. 
Die ene G factor is onvoldoende. 

o G w veroorzaakt door het feit dat veel van die testen nog iets gemeenschappelijks hadden. De tests waren dus 
niet zuiver genoeg en deed een poging om testen te ontwikkelen (primary mental) waarvan hij veronderstelde 
dat dat aparte factoren waren die dingen beter kon verklaren dan een algemene G factor. Hij stelde dus dat het 
allemaal aparte factoren zijn waar je goed of niet goed in bent en die verklaren je resultaten 

o Thurstone ontwikkelde zo een testbatterij die zo zuiver mog. één vd vaardigheden kon meten (zonder 
overlapping vd andere vaardigheden).  

o Wat bleek? ➝ Hij kreeg ± gelijk, maar moest toch tot conclusie komen dat er een algemene factor was (want 
was enkel afgenomen bij studenten): homogeniteit binnen de testgroep (want universiteitsstudenten). Als hij 
dus ging kijken naar een algemene populatie, dan bleek de G factor toch meer aan bod te komen.  

o Als je het model zou testen bij een lage SES, zien we ook meer G factor aanwezig.  

➝ Hoe kan het dat deze correlaties gaan dalen? Homogeniteit is niet de enige verklaring… 

De G-factor verklaart meer vd variabiliteit bij mensen die laag scoren op intelligentietest. Bij mensen die hoog scoren op 
intelligentie, zien we dat G-factor minder sterk is en dus minder vd variantie verklaart.  

⇒ Positive manifold is overal, maar komt sterker tot uiting bij mensen die laag scoren op intelligentie 

ó Dit is tegen de redenering vh mutualisme; want naarmate je meer cognitief ontwikkelt, treedt er meer specialisatie op. 

4. Het CHC-model (= Drie-lagenmodel) 

Uitgebreider behandeld in les dan in hb want er zijn nieuwe evoluties ih veld sinds uitgave hb. Het blijkt nu ook praktische heel 
relevant te zijn. 

Begeleidende tekst op Minerva: 

Verschueren, K., & Resing, W. C. M. (2015). Intelligentiediagnostiek volgens het CHC-model. Van theorie naar praktijk. In W. C. 
M. Resing (Red.), Handboek intelligentietheorie en testgebruik (pp.63-84). Amsterdam: Pearson. 

Website: https://www.thomasmore.be/site/psychodiagnostisch-centrum/chc-platform 

Een heel praktische richtlijn op deze site om het CHC toe te passen in de praktijk. 

Het CHC—model heeft een grote geschiedenis en is atm het dominant model id praktijk (~men werkt hiermee ih CLB bv.). Zie 
verder… 
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4.1. CHC-model in theorie 

Dit is een combinatie van 2 theorieën: Cattell en Horns “extended Gf-Gc” theorie en Carrolls 3-stratum theorie. 

 

Hier zie je de combinatie van die 2 theorieën. Onderaan zie je de theorie van C 
en H en die veronderstellen een aantal brede cognitieve vaardigheden met 
daaronder ook nog specifieke vaardigheden. De 2 bovenste lagen zijn van 
Carroll. 

4.1.1. Cattell & Horn 

Cattell en Horn stelden dat er vaardigheden zijn van een 1ste en een 2de laag. Ze zeggen dat men moet niet denken itv 1 of 7 
factoren, maar itv hiërarchie.  

- De eerste laag gaat over specifieke vaardigheden die geclusterd kunnen w in bredere vaardigheden.  Bv. Getalvaardigheid 
- De tweede laag gaat dan over die bredere vaardigheden, een bundeling/cluster vd vaardigheden vd 1ste laag.  

o Gf: vloeiende intelligentie 
o Gc: gekristalliseerde intelligentie 
o Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid 

o Gs: cognitieve verwerkingssnelheid 
o Gt: beslissingsreactietijd 

Men maakt een grof onderscheid tss Gf (fluid intelligence) en Gc (crystallized intelligence): 

• Gc: men doet beroep op reeds aangeleerde (al dan niet parate) kennis.  
• Gf: taken waarbij je geen voorafgaande kennis nodig hebt, maar oplossen op moment zelf door zelf te redeneren 

4.1.2. Carroll 

Carroll exploreerde alle datasets die al gebruikt waren voor intelligentie onderzoek (450) voor een heranalyse. Als men alles 
samenhangt, vond men evidentie voor C en H hun model, maar Carroll vond dat vaardigheden vd 2e laag positief gecorreleerd 

w ➝ ° 3e laag: G-factor.  

Belangrijkste verschillen: 

- De G factor komt er bij het model van Carroll bij 
- Bij Cattell en Horn maken kwantiteit redeneren en lezen en schrijven wel een deel uit van brede cognitieve vaardigheden. 

De 3de laag is die G factor, maar die verklaart niet voldoende, er zijn andere clusters die op een betekenisvolle manier meer 
kunnen vertellen. 

Omdat dit model hiërarchisch geordend is, heeft men nieuwe meetinstrumenten nodig: 

• ° Kaufman Adult Intelligence Test (KAIT) 
• ° Woodcock-Johnson test batterij (WJ-III) 

Het is pas recent populair geworden, maar het heeft een lange geschiedenis. 

- 1989: eerste kiem 
- 1999: ontstaan benaming CHC-model 

Illustraties: 
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Witte blokjes: specifieke vaardigheden. Bv. Lengte schatten. Deze komen 
samen in een bredere cluster.  

Men maakt àltijd een onderscheid tss Cf en Gc. 

 

De snelheidsfactor is altijd het laagst geladen. Subtesten die snelheid meten 
laden wel op G-factor, maar niet hoog.  

	

⇒ Belangrijk om dit mee te nemen wnnr we het hebben over 
infoverwerkingsbenadering. 

Sindsdien vele publicaties in toonaangevende tijdschriften, maar pas relatief recent toegepast in Vlaanderen. 

 

 

Hier zie je al het onderzoek rond CHC-model. 

Bredere intelligentiefactoren laden substantieel in alle leeftijdsgroepen.  

⇒ Consistentie vh model over leeftijden heen. 

 

Dit is het CHC-model. 

We zien de brede cognitieve vaardigheden en de G factor. 

Belangrijk: hoe meer naar links, hoe sterker de lading op G. 

Kwantitatieve kennis en lezen en schrijven zijn geen cognitieve 
vaardigheden, maar achievement factor, want die worden heel sterk door 
cultuur en scholing beïnvloedt. 

GT reactiesnelheid = minste lading op G en wordt niet opgenomen in een 
intelligentietest 

 

Dit is een ander voorstel van hetzelfde. 

Conclusie: Confirmatorische factoranalyse binnen en tussen testbatterijen → evidentie en steun voor kernassumpties: 
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- Er is veel evidentie voor 3 niveaus: algemene G, brede cognitieve vaardigheden en smalle cognitieve vaardigheden. 
- Er is een differentiatie tussen verschillende cognitieve vaardigheden zoals vooropgesteld door CHC theorie. 
- Positieve, onderlinge samenhang → G-factor 
- De structuur (3 lagen en verschillende vaardigheden) is equivalent over geslacht, etniciteit enleeftijd. We hebben wel 

nog wat meer onderzoek hierover nodig. 

   
CHC is op dit moment de beste beschrijving van de menselijke intelligentie. Er is wel nog geen zekerheid, maar tot nu toe is dit 
gewoon de beste die we hebben om in de praktijk over intelligentie te denken en ook om testen aan te linken. 

4.1.3 Vragen waarover men zich buigt 

1) Is elke algemene factor in een intelligentie-batterij de g-factor? 

� Neen: zie vb. de algemene factor van de ASVAB is een maat van Gc, veeleer dan van Gf, of g 
� Als je vooral subtesten opneemt waarvoor je geleerde kennis moet gebruiken, zal je ook een instrument met zulke 

resultaten krijgen. 
� Belangrijk: men zegt vaak dat ASVAB zouden G meten, maar dat is niet het geval!! Meet vooral GC. 

2) Zijn g, Gc en Gf “natural kinds”? Bestaan deze G’s of zijn het een artefact, praktische manier om gegevens voor te stellen?  

� Antwoord: niet eenduidig. Je kan argumenten voor beide posities aanbrengen: 
� Eenzelfde taak kan een maat van Gf of Gc zijn, afhankelijk van vertrouwdheid vd ppn met taak. ≠ natural kind 
� Het is wel een natural kind want het doet beroep op informatieverwerkingsprocessen, nl. KTG en LTG 
� Geen natural kind volgens Cattell, want Gc ontwikkelt zich via Gf id praktijk 
� Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen (zie hersenbenadering). Als dit zo is, kan je zeggen dat G wel 

een natural kind.  
� G ontwikkelt zich zeer verschillend doorheen levensloop: Gf neemt af met leeftijd, Gc neemt toe. 

4.2. CHC-model in de praktijk. 

niet gezien denk ik 

Er is een duidelijke kloof tussen het CHC-model in theorie en in de praktijk. We weten dat intelligentie 1 van de meest 
onderzochte domeinen in psychologische en pedagogische hulpverlening. Vandaar dat er zoveel belang aan wordt gehecht in 
de opleiding. In Vlaanderen worden vooral schalen van Wechsler gebruikt: WPPSI-III, WISC-III, WAIS-IV. De eerste lessen 
hebben we de problemen hiermee besproken, maar een bijkomend probleem is dat deze testen beperkt zijn als je ze tegen 
het CHC- model houdt. De WISC-V is wel al beter, maar die zal waarschijnlijk nog niet op de plaats zijn waar we later stage 
zullen doen. Er zijn wel manieren om de voordelen van het CHC-model te gebruiken in de praktijk ondanks te beperking ervan 
in de intelligentietesten. 

Schalen van Wechsler 

Deze schalen zijn niet opgesteld met CHC-model als theoretisch kader (al zijn vernieuwingen in WISC-V hier wel duidelijk door 
geïnspireerd). Schalen willen algemene intelligentie schatten (g) a.d.h.v. brede variëteit aan taken. Indeling verbaal/performaal 
verwijst naar verschillende manieren om G te meten, sterk niet naar 2 soorten intellectuele vaardigheden. Het zijn geen 
cognitieve vaardigheden, maar 2manieren om intelligentie te meten. 
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Wechsler zegt dat dat eigenlijk verschillende talen zijn om eenzelfde taak te doen. Er bestaat niet zoiets als een non-verbale 
vaardigheid, maar wel vaardigheden die op een non-verbale manier kunnen worden uitgedrukt. Die onderliggende structuren 
van de WISC-3 komt niet echt overeen met psychometrisch onderzoek. 

 
Hier zie je de verschillende brede cognitieve vaardigheden van CHC-model. Het meest 
opvallende en het grootste probleem is dat de vloeiende intelligentie niet gemeten 
wordt. Dit is problematisch omdat die vloeiende intelligentie de sterkste lading heeft op 
de algemene G factor. 

Hoge score WISC 3 zegt niets over de vloeiende intelligenite, maar veel over 
kristaliseerde intelligentie. 

Andere dingen zijn oververtegenwoordigd (aangeduid met een ‘!’) vb gekristaliseerde 
intelligenite. Een hoge score zegt her niets over je vloeiende intelligentie, maar wel veel 
over je gekristaliseerde intelligentie. 

 

KAIT is wel gebaseerd op GF en GC-model en die zijn oververtegenwoordigd en dan zijn 
er nog subtesten aanwezig. Je hebt meerdere nodig om iets te kunnen zeggen over 
bredere cognitieve vaardigheid. Er zijn er wel en die kan je meenemen in je totaal IQ, 
maar niet om iets te zeggen over je KTG. De KAIT gebruikt termen die gelinkt zijn aan 

de vaardigheden van het CHC-model.  
Voor selectiedoeleiden is het ok om enkel de algemene G factor te berekenen. Al je 
Wechsler schalen testen dit heel goed! Maar als je denkt aan advies voor een kind op 
school, dan is de algemene IQ niet voldoende. Het is beter om te kijken in wat het kind 
goed of minder goed in is. 

Vaak is een cross-batterij benadering dan nodig = cross-battery assessment (XBA). 

Men gaat een testbatterij samenstellen op basis van subtests uit verschillende testen. Men gebruikt één intelligentietest als 
kern van de batterij vb. Wechsler-test en die gaat men aanvullen met subtests (uit recente en kwaliteitsvolle tests) met normale 
scoreverdeling. 

Bv: je wilt de WISC-3 afnemen, maar die meet geen vloeiende intelligentie, dus je gaat bij andere tests gaan kijken of 
je daar subtesten kunt uithalen die dit wel meten. Die subtesten ga je dus ook afnemen van je participant. 

Dit is noodzakelijk omwille van beperkingen van huidige intelligentietests in Vlaanderen, maar men moet dit wel doen volgens 
een gefundeerde, internationaal aanvaarde werkwijze (zie Verschueren en Resing, 2015, Box 3.1 + zie CHC-platform) 

Principes van cross-batterij benadering 

Vertrekt zoveel mogelijk vanuit één test die erkend is als algemene intelligentietest (vaak Wechsler test). Nadien vult men deze 
aan met subtests van andere kwaliteitsvolle tests (recent en in dezelfde periode genormeerd). Het is niet nodig meer 
verschillende testen te gebruiken dan nodig. 

Meting van BCV  

Meet minstens 2 kwalitatief verschillende smalle cognitieve vaardigheden om iets te kunnen zeggen over een brede cognitive 
vaardigheid. Integreer je testgegevens met andere informatie over cliënt in functie van ecologische validiteit vb info van de 

ouders. 

Bv: WPPSI-III CHC basisbatterij (CHC-platform) 

Dit zijn goede alternatieven.  
Je kan een algemeen CHC IQ meten,maar we willen eigenlijke meer 
kijken naar de brede cognitieve vaardigheden. GC en GF zijn de dingen 
die het sterkst laden op G en met de meeste subtesten 
vertegenwoordigd zijn. 

Niet vanbuiten kennen. 
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Diepgaand onderzoek BCV 

Voordeel van CHC is dat je kan inzoomen op sommige brede cognitieve vaardigheden. 

Op basis van een diagnostische vraagstelling: als er een specifiek probleem is dat niet erg te maken heeft met de 
volledige intelligentie, dan kan je specifiek gaan kijken naar waar een kind het bijvoorbeeld lastig mee heeft. 

Om een BCV te kunnen meten, moeten de betrouwbaarheidsintervallen ten minste raken of overloppen met de 
verschillede subtesten die je gebruikt om die BCV te meten. Neem dat je Gf wilt meten via de WPPSI (matrix 
redeneren en plaatjes concepten) en de scores liggen enorm uit elkaar waarbij de intervallen sterk uit elkaar liggen. 
Dan wordt het moeilijk om iets te kunnen zeggen over de volledig Gf van een kind. Het kan zijn dat het kind eerst 
zenuwachtig was, maar het kan ook zijn dat er 1 iets moeilijk liep qua vaardigheden en dan kan je extra subtesten 
opzoeken om dat beter in kaart te brengen. 

Je kan ook gerichter advies geven 

Als je geconfronteerd wordt met ouders die vragen wat ze kunnen doen voor kind, dan kan je via een rapport tips vinden om 
het kind zoveel mogelijke te helpen. Dit is veel handiger dan een IQ punt 

Je krijgt als resultaat een profielanalyse zoals hiernaast. We zien de brede cognitieve vaardigheden. De streepjes zijn de scores 
en de grijze balkjes zijn de betrouwbaarheidsintervallen. We zien ook dat de WISC-3 als hoofdbatterij werd gebruikt. We zien 
2 totaal IQ’s: WISC-3 IQ en een CHC IQ (aangeduid met pijltjes). Er is een groot verschil tussen de 2 omdat vloeiende 
vaardigheden niet gemeten worden bij de WISC. Dit is net bij deze persoon een sterkte. 

Met zo een profielanalyse kan je kijken hoe de persoon zich verhoudt ten opzichte van andere personen. Het gaat over 
normatieve sterktes en zwaktes. Je gaat dan kijken of die brede cognitieve vaardigheidsindexen meer of minder dan 1 SD boven 
of onder het gemiddeld is. Als die lager is dan 1 SD onder het gemiddelde dan spreken we van een normatieve zwakte en als 
het hoger is dan 115 dan spreken we van een normatieve sterkte. 

Als je naar het intelligentieprofiel gaat kijken voor normatieve sterktes of zwaktes dan ga je kijken naar de populatie en kijken 
naar welke score boven of onder valt. Alles boven de dikke lijn is een sterkte. 

We kunnen ook intra-individueel gaan bekijken waar je gaat kijken of die brede cognitieve vaardigheid boven of onder het 
betrouwbaarheidsinterval van de totale IQ van die persoon. 

Dit (pijl) is het totale CHC IQ en we zien de betrouwbaarheidsintervallen en dan gaan we kijken wat erboven of onder liggen. 
We zien relatieve sterktes en relatieve zwaktes. GV is heel duidelijk relatieve zwakte, maar dat is geen normatieve zwakte 

5. Johnson & Bouchard’s g-VPR model (2005) 

Dit model is gebaseerd op een oude theorie van Vernon (1964). Vernom stelt dat er 3 intelligentiefactoren zijn, vastgelegd in 
2 dingen zijn: 

- 1 algemene factor:   general factor (g) 
- 2 subsidiaire factoren:  verbal-educational factor & perceptual-motor factor. 
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J en B hebben dit model v Vernom in een breed 
hiërarchisch model gelegd (is eenvoudiger dan het 
CHC-model). Beiden verklaren een deel van de 
variantie. 

• Niveau 1: individuele testen 
• Niveau 2: specifieke vaardigheden 
• Niveau 3: verbale, perceptuele, 

rotatievaardigheden 
• Niveau 4: algemene intelligentie g 

 

Dit model verschilt tov het CHC: 

- Perceptuele-motor factor is opgesplitst in 2: perceptueleen rotationele factor = Gv 
- We krijgen geen problemen met Gf en Gc: 

• Het onderscheid is vaag, want er zijn echter ook patroonherkinngstaken bij Gc-testen 
• Erfelijkheidscoëfficiënt ligt niet hoger voor Gf dan voor Gc (het zou ter verwachting omgekeerd moeten zijn…). 

Het aandeel v erfelijkheid in Gf en Gc is ± even groot.  
• Bestaat Gf hier wel in dit model?  

- Geen afzonderlijke, brede geheugenfactoren (zoals bv. KTG en LTG). 

⇒ Model is statistisch superieur in verschillende datasets, maar verklaart de data niet “volledig”… Zie volgende 

5.1 Evidentie voor model 

Het model is statistisch superieur in verschillende datasets, maar verklaart de data niet “volledig”. Het komt tegemoet aan 
problemen met het vaag Gf-Gc onderscheid 

Bv.: patroonherkenning = typisch voor fluid intelligence, maar je kan het ook aanleren (crystallized). 

Vanuit het CHC veronderstelt men dat fluid intellligence meer erfelijk is dan crystallized intelligence, maar vaak ziet men dat 
beide evenveel bepaald wordt door erfelijkheid.  

Het model wordt ook ondersteund door neurowetenschappelijke bevindingen:  

• Aandacht controle, efficiëntie van neurale geleiding, plasticiteit van neurale connecties.  
• Voor de drie factoren w verschillende hersendelen betrokken. Verbaal materiaal w bv. niet op dezelfde plaatsen 

gezet als perceptueel materiaal.  
• We halen V en R rechtvaardig uit elkaar, want er is een duidelijk onderscheid tss mannen en vrouwen 

o Mannen: vooral op rotatietaken. 
o Vrouwen: vooral op verbale taken 

⇒ Er w versch. processen aangesproken.  

6. Samenvatting en evaluatie 

- Wat verklaart de “positive manifold”? 

Factoranalytisch onderzoek naar intelligentie heeft een lange traditie en heeft een zeer grote bijdrage geleverd. Vormt 
het fundament van hedendaags intelligentieonderzoek 

We kunnen dus besluiten dat G-factor bestaat, we hebben hier 100j data v gevonden en is een robuust fenomeen! Maar… 
Wat verklaart de ‘positive manifold’? Hoe komt het dat subtesten zo gecorreleerd zijn?  

- Hoe komt het dat G-factor sterker aan onderkant past vd intelligentieverdeling dan aan bovenkant van de IQ-dimensie? 
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Mensen die aan lage kant zitten, verklaart unidimensioneel model meer variabiliteit dan mensen die hoger scoren… 

- Keuze voor g-model, CHC-model of g-VPR-model: wat is nu het beste? Moeilijk antwoord… Geen énkel model past de 
data volledig. 
• Statistische argumenten: Wil je statistische testen ga voor g-VPR model,  
• Bruikbaarheid bij beslissingen: Voor praktische relevantie (en bruikbaarheid bij beslissingen) is het CHC-model 

(intelligentieprofiel) en het g-model (1 score) beter. 
• Aansluiting bij informatieverwerking en biologische modellen: er is een onderscheid/verschil tss R en P.  

- We vinden àltijd een G-factor, maar een puur g-model is té eenvoudig om de samenhang tss subtesten te verklaren. 
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Hoofdstuk 3 
Alternatieve intelligentie-theorieën 

Thema 3 

Literatuur: hoofdstuk 5 

Aanvulling op psychometrische benadering, maar ze hebben eerder een theoretische inslag dan een empirische inslag. Ze 
passen beter bij de psychometrische benadering omdat ze ook op zoek gaan naar de vraag: “wat is de structuur van 
intelligentie?”. Bij de psychometrische benadering gaan ze via factoranalyse op zoek gaan naar interne structuur, maar bij 
theoretische benadering gaan ze de vraag proberen beantwoorden via casestudies, meta-analyses, ... deze benadering is er 
door kritische op de psychometrische benadering. 

1. Inleiding 

Lippmann (1922): “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.” 

Kritiek op psychometrische benadering: het gaat over de arbitraire intelligentietaken die irrelevant lijken voor het 
dagelijks leven. Is dat de manier om structuur van intelligentie te achterhalen? 

Sternberg (1996): “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.” 

We hebben de algemene G factor gevonden en andere factoren, maar dat is niet voldoende. Je meet het deel 
intelligenite die relevant is voor onderwijs en succes in job, maar er zijn veel dingen die we niet meten. Het 
intellectueel spectrum is veel breder. We kijken te eng er zijn zijn veel dingen die mensen ‘slim’ maken. Een andere 
vraag hierbij is: hoort dit wel nog bij intelligentie of is het iets anders? 

Dit is niet gelijk aan psychometrische theorieën. Het is theoretisch geïnspireerd i.p.v. empirisch geïnspireerd en ontwikkeld op 
basis van: 

- Synthese van literatuur 
- Evidentie vanuit verschillende hoeken (vb. casestudies, meta-analyses) 

2. Gardner’s theorie van multipele intelligenties 

2.1 Historiek 

Gardner heeft intelligentie op een menswetenschappelijke manier onderzocht bv. door biografieën door te nemen. Heeft 
versch. vormen v intelligentie op deze manier kunnen onderscheiden. Ook via kwalitatieve manier (bv. observaties) heeft hij 
resultaten gevonden. 

Hij uitte kritiek op de klassieke intelligentietheorieën op 2 cruciale vlakken: 

1) Inzake structuur van intelligentie. 

Hij stelt het bestaan van g (“goed in iets = goed in alles”) in vraag omwille van een aantal observaties, casestudies. 

Bv: idiots savants = illustratie van mensen die een algemene cognitieve achterstand hebben, maar 1 specifieke 
vaardigheid heel goed kunnen. 

Bv: brain lesion patienten = mensen die algemeen heel goed functioneren, maar 1 specifieke cognitieve zwakte 
hebben. 

Stelt ook dat er verschillende types intelligentie zijn die onafhankelijk zijn van elkaar. Er zijn geen correlaties en die 
kunnen dus niet verklaard worden door een algemene G factor. 

2) Inzake breedte theorieën. 

Westerse, academisch geïnspireerde onderwijspraktijk spitst zich toe op taal en rekenen en negeert andere soorten 
vaardigheden/intelligenties die hierdoor geen aandacht krijgen in onderwijs (vb. sociale, muzikale vaardigheden, ...). 
Terechte kritiek op het onderwijssysteem, maar daarom geen terechte kritiek op intelligentie. 
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Deze theorie is ontzettend populair ih onderwijs, omdat deze gericht is op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het 
ontwikkelen van het type intelligentie waar een kind goed in is. Een kind kan nl. veel versch. talenten ontwikkelen. We dienen 
deze eerst te identificeren, om vervolgens hen te helpen deze te ontwikkelen.  

Maar… Klopt de achterliggende theorie die hiervoor gebruikt w, wel?  

Zeer populair in onderwijskundige middens 

Deze achterliggende theorie is nl. heel egalitair… We kunnen kinderen niet op één schaal plaatsen v laag-hoog 
cognitief: élk kind heeft eigen talenten die niet te vergelijken vallen met elkaar.egalitair model: voor elk kind zijn er 
wegen naar succes 

We zien een misinterpretatie van klassiek IQ onderzoek: er is niet zoveel aan te doen i.p.v. verschillen tussen mensen 
zijn vrij stabiel. De klassieke visie zegt NIET dat er maar één vorm is die trainbaar is, neen, wanneer je mensen in 
dezelfde stimulerende omgeving brengt, zullen relatieve versch. in cognitief functioneren vergelijkbaar zijn. 

Dus gevolg voor de onderwijspraktijk: het bevoordeelt studenten met aanleg voor ‘klassieke’ vaardigheden en benadeelt 
studenten met aanleg voor andere vaardigheden. 

2.2 Theorie van multipele intelligenties 

De theorie van multipele intelligenties gaat uit v 2 basisassumpties: 

• Er is niet één algemene trek 
• Er zijn wel veel typen van intelligentie (die onafhankelijk zijn) 

Zoals eerder vermeld werd onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke manier i.p.v. op een 
psychometrische manier. 

Gardner spreekt van “An intelligence” (“een” intelligentie) = “A biopsychological potential that can be activated in a cultural 
setting to solve problems or create products that are of value to society” 

� Vrijwel alle intelligentieonderzoekers zijn het eens over de biopsychologische potentialen v intelligentie 
� Veel mensen vallen niet echt over zijn brede def. 

Centraal staat het cultureel en maatschappelijk belang.  

Hij ontwikkelde 7 onafhankelijke vormen v intelligentie:  

1) Logisch-mathematische 
2) Linguïstische 
3) Ruimtelijke 
4) Lichamelijke / kinesthetische (zie je niet terug in 

klassiek intelligentieonderzoek). Vraag: kunnen we 
dit wel beschouwen als een intelligentie?  

5) Natuurlijke (interesse en inzicht in wat er id natuur 
gebeurt); vaak vervangen door muzikale intelligentie 
in praktijk.  

6) Interpersoonlijke (bv. hoe weet je hoe je met 
anderen moet omgaan)  

7) Intrapersoonlijke (bv. weten hoe je als mens 
functioneert) 

De eerste 3 dien je zo te herkennen, nl.: 

1) Vloeiende intelligentie 
2) Gekristalliseerde intelligentie 
3) Gv: visualisatie 

In emotioneel intelligentieonderzoek komen vooral 6) en 7) aan bod.  
Elke inteligentiedimensie is gebaseerd op vier criteria (om pas te kunnen spreken ve intelligentie): 

a. Biologisch:  product van biologisch systeem 
b. Psychologisch:  trainbaar en te onderscheiden van andere trekken 
c. Ontwikkeling:  eigen ontwikkelingsgeschiedenis doormaken 
d. Logisch:   basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in symbolensysteem 

2.3 Problemen 

Gaan sommige dingen niet meer op naar interesse zoals natuurlijke intelligentie? Hoort dat niet gewoon bij gekristalliseerde 
intelligentie? Interpersoonlijke intelligentie is ook sterk cultureel afhankelijk! Je kan eigenlijk veel intelligenties koppelen ah 
CHC-model en dat is een probleem, omdat 1 vd kernhypothese v Gardner was dat de intelligenties onafh. waren v elkaar. 
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Als deze intelligenties overeenkomen met het CHC-model, dan kunnen we deze hypothese verwerpen aangezien we al veel 
evidentie hebben gevonden dat die intelligenties wel correleren met elkaar. De operationalisering v Gardners theorie toont nl. 
aan wat we al 100j weten… 

Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging (Visserr et al., 2006): Een cruciaal aspect is de onafhankelijkheid tss deze 
verschillende intelligenties, maar dit kan in vraag w gesteld. Ze verwijzen niet naar een algemene intelligentie (g) en ook zijn 
ze gelegen in verschillende delen van de hersenen, zonder overkoepelende centrale controle. 

- We weten dat er sterke correlaties tussen intelligentie 1, 2, 3, en 5 zijn ➝ G 
- Lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen 
- Resultaten worden verworpen door Gardner (“want is niet goed geoperationaliseerd” zegt hij…). 

2.4 Implicaties 

- Slecht zijn in 1 ding neemt niet weg dat je goed bent in iets anders. 
- Iedereen is wel ergens een beetje goed in (behalve uitzonderingen) 

Deze theorie is gericht op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type intelligentie waar een 
kind goed in is. Idee is zeer populair in onderwijskundige middens! 

Egalitair model: voor elk kind zijn er wegen naar succes 

Dit is gedeeltelijk gebaseerd op misinterpretatie van klassiek IQ-onderzoek. Vaak denkt men dat er niet veel aan te doen is als 
je een bepaalde IQ hebt, maar dat is niet zo. Je kan verbeteren, maar de verschillen tussen mensen zijn vrij stabiel. De meest 
zwakke mensen zullen niet het meest vooruitgaan. 

2.5 Evaluatie 

- Weinig empirische evidentie (zie vorige: Visser et al., 2006). Garden was ook niet geïnteresseerd om zijn theorie 
empirische te laten onderzoeken. 

- Wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te trekken? Helpt het jongeren of niet? Dit is niet duidelijk. 
We weten met deze theorie nl. wat we al 100j weten.  

- Het dwingt intelligentieonderzoek en onderwijspraktijk om verder te gaan kijken dan klassieke vaardigheden. Algemene 
verwerping v G zal niet veel navolgingen hebben, maar inter-en intra-persoonlijke vaardigheden, zouden wel een deel 
kunnen uitmaken van de intelligentie.  

- Het is wel goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren, maar dienen we élk aspect wel als ‘intelligentie’ te 
benoemen? Sommige mensen zien bv. ‘alles’ als ‘emotionele intelligentie’.  

- Belangrijk om onderscheid tss wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid in oog te houden. Dit onderscheid is 
interessant, maar er is geen officiële theorie voor nodig… 

3. Sternberg’s theorie van succesvolle intelligentie 

In zijn gepopulariseerd werk zegt Sternberg dat hetgeen we weten over intelligentie, slechts een deeltje is vh grote aspect: 
intelligentie is véél breder en er dient een paradigmashift te komen.  

Als we kijken naar zijn wetenschappelijk werk is hij veel genuanceerder id stelling die hij inneemt. De bekendste theorie is 
diegene vd succesvolle intelligentie. 

Als je een wetenschappelijke claim maakt, dien je maten te ontwikkelen voor jouw vooropgestelde intelligenties.  

� Je moet erkennen dat jouw éxtra maten niet correleren met de bestaande intelligenties. 
� Je moet kunnen aantonen dat ze iets extra voorspellen.  

≠ Evident! 

3.1 Theorie van Succesvolle Intelligentie 

Is deze theorie tegen of complementair ad klassieke IQ-benadering? ➝ zie ‘ó’ 

Sternberg wou zijn theorie wél empirisch testen (ó Gardner). Hij maakte een onderscheid tss 3 types intelligentie: (1) 
analytisch, (2) creatief, (3) praktisch. 
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1) Analytische intelligentie  

⇒ Academische intelligentie. Komt sterk overeen met wat we momenteel meten in intelligentietesten. Hij ontkent het belang 
er niet van, maar het is maar een deel van het intelligentiespectrum. 

2) Creatieve intelligentie  

Hoe kan iemand nieuwe dingen bedenken? Het gaat hem over hoe creatief iemand is op verschillende gebieden. Kenmerkend 
is: 

Creativiteit is moeilijk om te meten, maar we kunnen ervan uitgaan dat het niet normaal verdeeld. Als je mensen die creatief 
zijn gaat ordenen op eenschaal, dan kan je stellen dat de meeste mensen niet heel creatief zijn, sommigen een beetje creatief 
zijn en een beperkt aantal heel creatief zijn. Het is scheef verdeeld en de meesten zullen er laag op scoren.  

 ó Klassieke intelligentie met normaalverdeling 

Vaak is men creatief in een gespecialiseerd domein en dat maakt het moeilijk om te onderzoeken. Iemand die goed kan 
schilderen zal waarschijnlijk niet evengoed zijn in muziek of creativiteit in de wetenschap.  

 ó Creativiteit weerspiegelt zich in alle levensdomeinen 

Het vraagt ook veel inspanning om uit te blinken in een creatieve vaardigheid. Het is dus geen vaardigheid waar men meteen 
weg mee is en ook dat maakt het moeilijk om te onderzoeken.  

 ó “Komt uit de lucht gevallen” 

Het hangt ook af van de sociale omgeving. Je hebt er steun voor nodig en mogelijkheden om je creativiteit te kunnen toepassen 
en uiten. 

 ó Kenmerkend v persoon 

Deze intelligentie lijkt wel een toevoeging te zijn op de analytische intelligentie aan ons functioneren. 

~ Torrance heeft een klassieke intelligentietest afgenomen (Stanford-Binet) bij kinderen en daarboven heeft hij ook taakjes 
gegeven die gaan over divergent denken (‘creativiteitstaken’), waarvan men veronderstelt dat het een mate v creativiteit heeft. 
Voorspelt creativiteit iets v intelligentie?  

Je krijgt vb een vraag: “hoeveel dingen kan je in broek steken?”, of “Wat kan je allemaal doen met een baksteen?” en 
dan gaat men kijken hoe creatief die dingen zijn. Later gaan ze kijken of die mensen een creatieve job uitoefenen of 
niet en men zag dat die divergente denktaken een toevoeging waren aan de klassieke test.  

Ja: Er lijkt wel iets extra te zijn ⇒ Empirische evidentie voor incrementele validiteit: het is een belangrijk concept dat niet in 
onze klassieke intelligentietests zitten (hier wéét je dat er een goed antwoord is, itt creatief denken).  

3) Praktische intelligentie 

Hoe goed kan iemand omgaan met dagelijkse problemen? Kritiek op intelligentietesten is dat daar vaak een duidelijk probleem 
is en een duidelijke oplossing, maar in het echte leven weet men soms niet eens of iets een probleem is of niet, laat staan dat 
we er een oplossing voor vinden. Sternberg benadrukt dus dat er een groot verschil is tss hetgeen we alledaags doet, en 
hetgeen je presteert op intelligentietests.  

Is theoretisch verwant met Gc, maar het is niet hetzelfde. Context speelt een heel belangrijke rol! 

Men maakt een onderscheid tss praktische intelligentie en impliciete kennis: 

• Het heeft ook wat te maken met impliciete kennis: bepaalde problemen oplossen obv observaties of waar je impliciet 
weet van hebt. Je lost het op zonder dat je het duidelijk hebt geleerd, zonder opleiding, ...  

o ó Expliciete kennis, bv. beroepsonderwijs bereid ons voor op specifieke jobs.  
o Men doet meer informatie en ervaring op adhv impliciete kennis.  

• Praktische intelligentie: mensen met deze intelligentie zullen beter leren uit een opleiding dan anderen. 

Het gaat ook over het leren uit ervaring. Dat komt goed overeen met de Situational Judgement Test in de arbeids- en 
organisatiecontext. Bv. Je legt aan een sollicitant een dagdagelijks probleem voor (heel concrete casus) en je vraagt hoe die 
daarmee zou omgaan. 

➝ Hiermee kan je nagaan of mensen reeds impliciete kennis hebben opgedaan. Hebben ze voeling met bep; 
domeinen?  
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3.2 Welke empirische evidentie is noodzakelijk? 

1) De drie vormen moeten kunnen w gemeten en bij de ene is het gemakkelijker dan bij de andere.  
2) De tests voor de drie vormen moeten redelijk onafhankelijk van elkaar zijn  
3) En elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen.  

Sternberg heeft een eerste poging ondernomen om deze theorie empirisch te ondersteunen obv deze criteria. 

Empirisch onderzoek: 

Û Sternberg 

Onderzoek bij studenten Yale (reeds sterk geselecteerd) die een voorbereidende cursus Psychologie kregen. Hij ging 
op voorhand al kijken voor welke intelligentie ze een sterkere aanleg hadden. Die voorbereidende cursus werd zo 
georganiseerd dat ze op bep manier w gegeven afh. vd intelligentie. 3 condities:  

• Sterk in analytisch,  
• Sterk in creativiteit, 
• Sterk in praktisch 

Deze mensen w toegewezen aan 3 mog. lesvormen. 

⇒ 3x3 design.  

Hij wou zien of mensen die een aanleg hadden voor het creatieve en een cursus kregen op een creatieve manier, het 
beter zouden doen dan mensen met een ander aanleg, maar dezelfde creatieve cursus. 

Hypothese: een fit levert het meest optimale effect.  

Resultaten:	Hij vond een aantal aanwijzingen dat mensen met een creatieve aanleg baat hadden bij een creatieve 
voorbereidende cursus, maar die evidentie was zeer beperkt en betwist. Het was ook een heel homogene groep (= 
moeilijker om effecten te vinden). 

Û RAINBOW 

Vervolg-onderzoek dat ± hetzelfde onderzoek is als hierboven, maar met een meer heterogene groep. Voorspelt 
succes in versch. intelligentievormen bijkomend succes?  

⇒ Bijkomend belang van creatieve vaardigheid, maar geen consistent patroon met andere testen (praktisch en 
analytisch). Er waren taken bij het creatief denken, waarbij afh. vh antwoord te moeten zeggen of schrijven er andere 
resultaten kwamen. Dus: bredere variabiliteit itv mentale vaardigheden, gaf geen sterke bevestiging vd claims.  

Û Men heeft gekeken of de Situational Judgement Test een goede voorspeller was v succes in Master and Business A-
programma (MBA). Men heeft een specifieke test afgenomen voor ze aan de opleiding begonnen, waarbij men casus 
kreeg en hierop ‘goed’ moest reageren.  

⇒ Er was evidentie dat praktische intelligentie voor de opleiding bijdraagt aan voorspellen v succes in opleiding, 
bovenop analytische intelligentie. 

ó RAINBOW: veel variabiliteit maar werkte niet… 

Û Situational Judgement Test voor mensen ih leger die leiderschapspositie innemen. Sternberg vroeg men deze testen 
beoordeeld te laten w door zowel boven- als ondergeschikten. Nadien hebben ze gekeken of die resultaten vd 
praktische intelligentie, correleren met hoe onderschikte of bovengeschikte het leiderschap v die persoon 
evalueerde. 

⇒ Verschillende relaties afhankelijk v wie het leiderschap evalueert = vreemde bevinding: positieve correlatie door 
bovengeschikten, negatief door ondergeschikten. Hier is geen verklaring voor… 

Û Cross-cultureel onderzoek waarbij men in Kenia een klassieke intelligentietest hebben afgenomen en ook een 
praktische test over kennis v medicinale kruiden in Kenia en kennis van jagen bij Yu’pik Inuit. 

Inuit	⇒ Geen of zelfs negatieve correlatie met klassieke intelligentietesten. Doet ons nadenken over onze klassieke 
theorieën. Maw: Jagersvaardigheden w voorspeld, maar níet door de klassieke intelligentiematen. 

Kenia	⇒ Ook negatief gecorreleerd met klassieke intelligentietesten. Dit betekent dat hoe beter je scoort op kl. 
intelligentietests, hoe slechter op kruidentest en omgekeerd.  

Wat kunnen deze negatieve correlaties betekenen?  
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• Westerse scholing: mensen die welstellender zijn kunnen kinderen meer/langer naar school sturen. De 
leefomgeving vd kinderen verschilt sterk in deze culturen. Sommige zijn veel blootgesteld aan Westerse 
scholing, anderen minder.  

• Dit pleit niet tegen klassieke intelligentietests! Basis in intelligentietests zoud door iedereen gemaakt 
moeten kunnen w (want is universeel).  

3.3 Evaluatie 

- Kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht omdat men keer op keer in elke test vindt dat men de G niet kan 
verwaarlozen. Het verklaarde ook in elke test de meeste variantie. 

- Herwaarderen van creativiteit en er moet meer onderzoek komen naar creativiteit en of het een deel uitmaakt van 
intelligenties. 

- Herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc). 
- Nadruk op impliciete kennis wordt vaak over het hoofd gezien, maar is een belangrijke bijdrage aan de theorie. 
- Geen sterke effecten, maar ze zijn er wel. Geheel van studies wijst wel op mogelijk belang 

Baseline: er zit iets in, maar het is geen ‘geweldig’ bijkomend aspect dat bijdraagt aan intelligentie.  

4. Ackerman’s PPIK-Theorie 

Staat helemaal niet kritisch tov klassiek intelligentie, maar wil het meer opentrekken/uitbreiden. 

4.1 Uitgangspunten 

- Gf daalt sterk met de leeftijd, maar ouderen nemen topposities in de MS (presidenten zijn vaak ouder).  
o Hoe kan men dit rijmen?  

o ➝ Koppelen aan Gc: ouderen maken meer gebruik v opgedane kennis. 
- Kennis in volwassenheid is gespecialiseerd. Ze hebben hun niche gevonden en daar zullen ze heel goed zijn door hun 

ervaring, bv. Psychologie.  
o Ouderen zullen beter zijn in een bepaalde domein dan iemand die jonger is en zelfs een Gf heeft. 
o Dus niet alleen ervaring ih algemeen (bv. taalkennis en -begrip), maar kennis w gespecialiseerd in een bep. 

domein. 

⇒ Hij maakt onderscheid in klassieke intelligentie en contextspecifieke intelligentie. 

Bovendien is het belangrijk om ook andere aspecten mee te nemen als persoonlijkheid en interesse. Er is een 
ontwikkelingspsychologische interactie tss 

- Intelligentie als proces (Gf): vloeiende intelligentie is ons ‘gedecontextualiseerd’ leervermogen (zie Cattell).  
- Intelligentie als kennis (Gc): onderscheid tss algemene en specifieke kennis (Gc en Gk) 

Van waar komen deze intelligenties nu? Wel; (1) persoonlijkheid én (2) interesses spelen hier een belangrijke rol in. 
Concreet zien we dus dat er een sterke interactie is tss Gf, Gc en (1) en (2). 

⇒ °PPIK-theorie: proces, persoonlijkheid, interesse en kennis 

5 kennisdomeinen waar mensen hun ‘niche’ vinden: 

1. Natuurwetenschappen 
2. Wiskunde 
3. Kunst en cultuur 

4. Literatuur 
5. Sociale wetenschappen 
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Hij heeft hier een aantal domeinen genomen en dan gekeken naar een correlatie tussen Gf, Gc en leeftijd. Mensen die goed 
zijn in Chemie zijn sterker in Gf, mensen die sterk zijn in rechten zijn sterker in Gc, ... we zien ook dat domeinkennis van chemie 
en fysica negatief gecorreleerd zijn met leeftijd en bij de rest is het positief. Electronics is opmerkelijk: gedraagt zich eerder als 
Gc.  

De belangrijkste take-home message is dat de combinatie v alles belangrijk is. Hij heeft 4 trekcomplexen samengesteld obv Gf 
en Gc, maar ook op basis van persoonlijkheid en interesse. Dir gebeurde in een cross-sectioneel onderzoek: 

1. Wetenschappen en wiskunde complex: Laadt hoog op Gf en veronderstelt een interesse in die taken. 
2. Conventionele complex:   Niet gecorreleerd met Gf en Gc, maar eerder met persoonlijkheid. Men zit  

hoger op conventionaliteit, maar kunnen sterk versch. mbt intelligentie. 
3. Sociale complex (machtósoc. relaties): Combinatie v intelligentie en persoonlijkheid en interesse. Men is vooral  

geïnteresseerd in sociale relaties. Ook hier brede range v intelligentiescores.  
4. Intellectuele/culturele complex:  Vooral intellectueel geïntresseerd (bv. cultuur, literatuur,…). Dit hangt samen  

met Gc.  

⇒ Evidentie voor claim dat intelligentie niet losstaat v persoonlijkheid en interesses.  

Domeinkennis is belangrijk aspect v volwassen intelligentie. Als we kijken naar de ontwikkelingspsychologie vanuit 
volwassenen, veronderstelt men dat men nog maar weinig ontwikkelt als volwassenen, maar hier stelt men dat in de 
volwassentijd ook evoluties zijn. 

Reden: het heeft maar zin om te checken binnen context. .  

5. Persoonlijkheid en intelligentie 

Dit is geen theorie, maar we zien hier studies tot toont dat men een deel missen als we intelligent meten. Er is een onderscheid 
tussen 

- Maximal performance  = ‘kunnen doen’  ⇒ intelligentiebenadering 
- Typical performane  = ‘willen doen’  ⇒ persoonlijkheids-/interessebenadering 

Het ‘kunnen doen’ meten we met de intelligent, maar het ‘willen doen’ is iets waar we in het dagelijkse leven veel mee te 
maken krijgen.  

Welke concepten zijn hier nu belangrijk bij?  

1) Intellectueel engagement 

Een concept dat relevant is, is intellectueel engagement ⇒ hoe graag ben je bezig met intellectuele activiteiten, bv. de krant 
lezen en de manier waarop:  

• Kleine interesse: bv. alleen sport lezen 
• Brede interesse: bv. volledige krant lezen 

⇒ Brede interesse doet het beter in onderwijs en hebben hogere slaagkansen.  

Dit is een belangrijk aspect op een aantal testen. Het hangt sterk af van je interesse, want wat je interesseert daar ben je beter 
in. 

2) Zelfdiscipline 

Naast IQ, zijn er ook persoonlijkheidskenmerken, zoals zelfcontrole, die goede voorspellers zijn voor schoolprestatie, 
jobprestatie, ... is een andere kenmerk, nl. gewetensvolheid. Dit is na IQ de beste voorspeller van succes. 

Bv. Zelfcontrole en de marshmellow-test bij 4-jarige. Het uitstellen v beloning zou moeten correleren met hoe goed je 
toegangsproeven zullen zijn op de leeftijd van 19 jaar 

⇒ We hebben evidentie dat zelfdiscipline succes en cognitieve ontwikkeling voorspelt (zelfs na replicatie).  

Kritiek: Het kan aan de opvoedingsstijl liggen dat de kinderen zelfcontrole hadden. Zelfcontrole kan je trainen dus dat kan je 
als kritiek zien op deze test. Je moet de instructies voldoende begrijpen om de test te doen (intelligentie). 

6. Evaluatie van de alternatieve theorieën 

De stelling dat klassiek IQ slechts een onbelangrijk deel van de intelligentie weergeeft, is fout. Klassiek IQ gaat met grootste 
deel van de variantie lopen. Het is niet omdat het verhaal niet past bij een bep. ideologie; we hebben gwn keigoed onderzoek 
v hoe alles in elkaar zit. Houd rekening met hetgeen reeds geweten is (~Gardner).  
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De alternatieve studies tonen wél aan dat er nog belangrijke aspecten zijn die we niet meten in intelligentie (opnieuw 
~Gardner). Daarom wel niet als deel van klassieke intelligentie. Er is nood aan paradigmashift.  

We moetn interacties met motivatie, persoonlijkheid, en situationele beperkingen beter begrijpen, MAAR moeten wel 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke evidentie én dient voorgaande empirische observaties te verklaren. 

We hebben onze intelligentie (latent construct) enerzijds en anderzijds onze 
conventionele psychometrische testscores (hoofdstuk 1). Daarnaast hebben 
we sociaal relevant gedrag dat we zien vie directe observaties. Tussen deze 
2 is een link en dat wisten we wel al.  

In hoofdstuk 2 hebben we geleerd, dat er nog een heel aantal andere zaken 
zijn dat we in rekening moeten houden. Naast intelligentie moeten we ook 
kijken naar niet cognitieve vaardigheden zoals motivatie, interesse en 
persoonlijkheid. Deze interageren duidelijk met intelligentie. Die 
wisselwerking kan ook sociale relevantie verklaren. 

Niet alleen persoonlijkheid om iets te wíllen doen is belangrijk, maar ook in 
staat kunnen zijn om cognitief te ontwikkelen is belangrijk (hier heb je niet 
altijd controle over als individu).  

Bv. oorlog in Syrië. Door de omstandigheden daar krijgen die 
kinderen weinig ondewijs en dat zal een effect hebben op hun 
intelligentie. 
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Hoofdstuk 4 
Informatieverwerkingsbenadering van intelligentie 

Thema 3 

Literatuur: hoofdstuk 6 

Deze ‘laag’ wil verklaren waarom we bep. scores hebben op een test.  

1. Cognitieve psychologiebenadering 

1.1 Concreet 

De basisstelling van intelligentie is dat het een efficiëntie van informatieverwerking is. Hoe efficiênter men met info kan 
omgaan, hoe intelligenter men zal zijn. Dit komt tot uiting in elementaire cognitieve taken (ó psychometrische taken = 
complex).  

We gaan kijken naar elementaire cognitieve verwerkingsprocessen en –taken, en hoe deze samenhangen met onze 
intelligentietesten.  

Binnen probleemoplossend gedrag is het belangrijk om onderscheid te maken tss de functie van  

1) Beschikbare informatie 
2) Hoe goed informatie kan worden verwerkt (efficiëntie): infoprocessen die ervoor zorgen dat iemand v dat 

kennisbestand (zie 1)) beroep kan doen/gebruiken. 

1.2 Historische evolutie 

- Galton: eerste intelligentieproefjes waar heel sensorisch-motorisch taken. Leken niet op de taken van Binet. 
- Wissler: ging de motorische taken van galton linken aan schoolsucces, maar het was geen goede voorspeller. Ze 

hebben te snel de beslissing gemaakt dat infoverwerking iets anders is dan de klassieke intelligentie of het hogere 
orde denken. 

- Binet: hogere orde taken. 

Er kwam een opsplitsing in…  

• Psychometrische benadering (differentiële psychologie) waarbij men ging kijken naar verschillen tss mensen  
• Cognitieve informatieverwerkingsbenadering (experimentele psychologie) waarbij ze gingen kijken naar elementaire 

cognitieve taken.  

➝ Dit hebben ze recent waar samengevoegd. 

Het is zo dat er mbt de historische evolutie aanvankelijk niet veel succes was bij de cognitieve psychologiebenadering (zie bv. 
bij Galton en Wissler). Batterij v Galton en Wissler: werkte niet (geen studiesucces bij studenten). 

� Gevolg: géén voorspelling mbt intelligentie en cognitieve vaardigheden.  
� Nu: mensen veel ’oefen’trials en ‘echte’ trials laten doen, om zo betrouwbare informatie te verkrijgen. 

1.3 Het Schoolbord Model 

Binnen de cognitieve architectuur is “Het Schoolbord-Model” een dominant model: 

 

Adhv het WG kunnen we taken gelijktijdig uitvoeren. Deze 
benadering w vaak gebruikt id cogn. psych. Bv. Wat is het 
effect bij het invoeren v ‘moeilijke’ taken op een easy taak.  
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� Als we willen functioneren ih DL dienen we een mentale representatie te maken v wat er gebeurt in onze omgeving. Info 
w tijdelijk bijgehouden ih WG.  

� De sensorische input krijgt betekenis adhv vorige, reeds bestaande kennis. Deze w gestockeerd (al dan niet in LTG) om 
vervolgens mss operaties mee uit te voeren.  

� Er gebeurt een wisselwerking tss LTG en WG en dat zorgt voor een bepaalde motorische reactie of antwoord. Dit kan al 
dan niet leiden tot een fysische reactie. 

� Nieuwe info waarnemen en classificatie gebeurd in functie van info in lange termijn geheugen enerzijds en anderzijds 
komt het ook door wisselwerking in het werkgeheugen (interne representaties: visueel, auditief, ...) 

Id cognitieve psychologie zijn we geïnteresseerd in hetgeen er intern gebeurt bij de mentale representatie, wanneer/hoe deze 
gestockeerd w, of we er beroep op kunnen doen,… 

Het model maakt volgende assumpties: 

1. Waarnemen en classificeren v nieuwe informatie ifv informatie in LTG 
2. Werkgeheugen: interne representaties, executieve processen (aandachtsprocessen) 

Begrip ‘executief functioneren’: dit is een aandachtsprocessen waarbij jij beslist waar je je aandacht naar richt en 
waar niet. Planning hoort hier ook bij. Je gaat dus bewerkingen uitvoeren op info waarvan je hebt beslist dat het mag 
binnenkomen. 

3. Gelijktijdig uitvoeren van taken ó psychometische benadering = serieel 
4. Werkgeheugen werkt als “schoolbord” 
5. We hebben modaliteitsspecifieke geheugenfuncties. We kunnen iets auditief, visueel, ... onthouden. Dat zijn 2 aparte 

modaliteiten. 
6. Het kan van het WG naar het LTG gaan. 
7. Het eindigt met een motorische reactie, beantwoorden van een vraag, ... op elk moment dat iets binnenkomt is het 

een functie van werkgeheugen en lange termijn geheugen? 

2. Snelheid van mentale processen 

2.1 Donder’s paradigma 

Men heeft die cognitieve processen lange tijd proberen in kaart te brengen. Wat is bv. de snelheid v mentale processen? Hoe 
snel maakt men keuzes (reactietijd = meetmaat).  

Een oud paradigma dat vaak w gebruikt om de snelheid v mentale processen te meten is het Donder’s paradigma ⇒ tijd die 
nodig is om elementaire taakduur te vergelijken met extra proces dat het niet gebruikt. Het gaat uit van 2 assumpties: 

1) Het is een serieel proces. Het tweede proces mag niet starten voordat eerste is afgerond 
2) Snelheid waarmee proces wordt volbracht is onafhankelijk van snelheid van andere taken 

Hoe wil/kan men dit meten? Dit werkt als men het verschil in reactietijd bij onafhankelijke seriële verwerking meet: 
R(ingevoegd proces) = R(volledige taak met ingevoegd proces) – R (taak zonder ingevoegd proces) 

Maw: wat men eerst doet, heeft geen effect op het andere.  

Wanneer men Donders benadering gebruikt, zijn er belangrijke aandachtspunten die vaak over het hoofd w gezien:  

• Moeilijkheid: snelheid-accuraatheid trade-off. Wanneer men reactietijden meten, vragen we aan mensen om asap een 
taak uit te voeren. Maar… Naarmate je een cognitief proces sneller doet, maak je meer kans op fouten. Wat doet men? 
➝ Mensen trainen totdat je 90-95% accuraatheid hebt; zodat je alleen kan werken met correcte antwoorden. 

• Werken met voldoende trials om over versch. trials heen conclusies te kunnen opstellen. Er moeten ook oefentrials zijn 
zodat iedereen de taak begrijpt.  

• Verschillende processen zijn te meten (bv. keuzereactietijd, identificatiereactietijd, inspectietijd,…). Men moet 
voldoende maten hebben omtrent de snelheid. 

2.2 Keuzereactietijd 

Een vd taken die perfect past binnen Donders benadering is de keuzereactietijd: wat is de reactietijd om een bep. keuze te 
maken? 
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De taak bestond er bv. in dat men een display krijgt waarbij 2-8 lichtjes branden. Men moet de vingers houden tss de lichtjes. 
De taak was dat als het lichtje aan is, moet je je vinger brengen naar de plek brengen waar het knopje voor de vinger ligt. Men 
meet de beslissingstijd en bewegingstijd. 

 Vanuit cognitief standpunt is de beslissingstijd interessant (niet de bewegingstijd).  

Wat is het resultaat? Er is een duidelijk verband tss aantal 
lichtjes en reactietijd (lineair!): keuzereactietijd neemt toe 
met aantal keuzes. Hoe steiler de curve, hoe meer tijd men 
nodig heeft naarmate er meer lichtjes zijn (ivgl met andere). 

Deze eenvoudige taak is verbonden met klassieke 
intelligentie! Dit is heel verwonderlijk, want heel lang dacht 
men dat dit niets ermee te maken had. 

 

De gemiddelde reactietijd is negatief gecorreleerd, de 
slope,… is allemaal negatief gecorreleerd met intelligentie. 

Hoe komt dit? ➝ Het gaat om snelheid: hoe meer tijd men 
nodig heeft, hoe lager de intelligentie. 

Wat we ook zien: naarmate er meer alternatieven zijn, stijgt 
de correlatie lichtjes (hoe complexer de taak, hoe meer 
samenhang met intelligentie). 

Ook interessant: de variantie. Mensen met grotere 
variabiliteit in reactie, scoren vaak lager op 
intelligentietesten. Hoger scoren op intelligentie = 
systematisch sneller reageren op reactie. 

 

⇒ Er is een verband tss pure snelheid, en intelligentie. Deze zijn echter niet héél hoog. Hoe kan je dit verklaren? ➝ heel veel v 
dit cognitief psychologisch onderzoek gebeurde bij studenten (= homogene groep). 

Als we deze afnemen bij heterogene groep, w de correlatie meer negatief. 

2.3 Identificatiereactietijd 

We kunnen ook een identificatiereactietijdtaak opstellen: je moet telkens informatie oproepen uit lange-termijn geheugen: 

• Fysische identiteit van letters (a - a): je krijgt eerst een kleine letter a aangeboden krijgt en tijdje nadien weer de letter a. 
je moet kunnen zeggen of deze hetzelfde waren of niet. 

• Naamidentiteit van letters (a- A): idem als hierboven, maar je moet onthouden dat of het nu een kleine letter of een 
hoofdletter is dat je krijgt, het gaat hem gewoon over of het dezelfde letter is. 

• Lexicale identificatie (KAMEEL/MEELAK): je moet beslissen of iets een bestaand woord is, of niet. 

• Semantische identificatie (KAMEEL – DIER): je krijgt eerst het woord ‘kameel’ aangeboden en nadien ‘dier’. Je moet 
kunnen zeggen of kameel een onderdeel is van ‘dier’. 

Je ziet fysische identiteit van woorden (homofonen: klinken ze 
hetzelfde, categorieën). Ze hebben gekeken naar de reactietijd en 
hoe hoger je scoort, hoe langer je erover doet. Men ziet dat 
mensen met een lager IQ (stippenlijnen) meer reactietijden nodig 
hebben dan diegene met een hoger IQ (dikke lijn). Het verschil 
wordt duidelijker naarmate de complexiteit van de 
identificatietaak sterker w. 

In onderzoek waarin voorgaande condities zijn vgl’en vinden we 
dat systematisch hoog-intelligente mensen minder tijd nodig 
hebben.  
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Ook verschillen in taak-moeilijkheid: naarmate taak moeilijker w, w het verschil tss hoog- en laag intelligente mensen groter. 

2.4 Inspectietijd 

Bij deze taak is geen motorische reactie nodig. Hier kijkt men naar de inspectietijd die nodig is om 75% vd antwoorden correct 
te hebben.  

De taak verliep als volgt: je krijgt 2 lijntjes aangeboden en dat moet je beslissen of 
ze een lang zijn. Men start met een lange aanbieding, maar die wordt telkens 
korter. Dan kijkt men of mensen de taak nog steeds kunnen doen of niet. Als 
mensen minder dan 75% van de trials fout hebben, dan zien we dat als een grens. 
De mensen hebben meer tijd nodig om de taak te maken.  

Deze inspectietaak correleert -.3, -.4 met G, maar… 

• Er was een beperking v bereik: de meeste onderzoeken werden bij studenten gedaan. Dit is een vrij jonge, homogene 
populatie. We weten ook dat hoe jonger men is, hoe sneller dat een reactietijd achteruit gaat. 

• Te weinig proeftrials terwijl het zeer belangrijk is dat idereen de taak volledig begrijpt. 

• Er is een matige temporele stabiliteit (.6) 

o De taak is betrouwbaar binnen de afname, maar…  

o Als we de taak later opnieuw zouden doen dan zouden ze niet sterk aan elkaar correleren. De test-
hertestbetrouwbaarheid ligt heel laag. ⇒ Vreemde bevinding, als je bedenkt dat dit past binnen het idee 
dat ‘snel reageren’ een eigenschap is vh zenuwstelsel, wat maakt dat dit toch stabiel zou zijn?  

o Dit is problematisch voor verklaring van efficiëntie van informatieverwerking. 

• Na correctie → correlatie met g tussen -.6 en -.7, wat een zeer sterke correlatie is (-.3 en -.4 is dus een 
onderschatting).  

Wat we zien id tabel is de correlatie tussen bepaalde 
identificatietaken en de algemene intelligentie 
gemeten met de WAIS. Als G snelheid zou zijn, zou je 
verwachten dat de hoog-g-geladen testen in verband 
moeten staan met snelheidstaken. Dit blijkt echter 
niet het geval… Inspectietijdtaak goed is vooral goed 
in digit symbol, terwijl dit itv G-lading het laagst laadt. 
Hetzelfde; similarity correleert hoog met taak, maar 
niet met G-factor. 

We zien dat de taken van de WAIS die sterk correleren met de identificatie taken, eerder visuele taken zijn. Het zijn net dit 
soort taken die minder sterk gecorreleerd zijn met de G factor. 

2.5 Conclusie en interpretatie 

• Snelheid is belangrijk: mensen die snel reageren (op een cognitieve taak), zijn intelligenter. Dit wil echter niet zeggen 
dat het goed is om snel te zijn ih DL (≠ good to be fast in dagelijks leven)! 

o De conclusie van Wissler is misschien wel fout. De eenvoudige taken van Catell zijn niet gelinkt aan 
informatieverwerkingsstrategie en intelligentie. Ze zijn onterecht gesplitst van elkaar 

• Snelheid is afhankelijk van de leeftijdsgroep: als we zien dat veel taken id cogn. psych. gebeuren met studenten, 
hebben we een dubbel probleem: 

o Homogeniteit 
o Jonge mensen zijn sneller dan oude mensen.  

⇒ Dit aspect gaat het snelst achteruit met ouder w. Naarmate men ouder w, zien we veel sterkere variabiliteit 

• = Discussiepunt! Men meet eigenlijk een vast kenmerk (langere taken voorspellen beter) ó reactietijdtaken meten 
snelheid voor verschillende, specifieke mentale processen (verbaal IQ of perceptuele snelheid) ⇒ snelheid is afh. vd 
inhoud vd taak 

3. Werkgeheugen 

Het WG is vooral van belang bij het maken v interne mentale representaties. Men maakt een onderscheid tss KTG en LTG: 
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• KTG: wat we kunnen ih hier en nu (= vooral bestudeerd).  
• LTG: kennisbestand afh. vd efficiëntie en mog. om te leren (omgeving) 

Binnen het KTG hebben we versch. systemen:  

1) Modaliteitspecifieke slaafsystemen: info w bijgehouden id vorm zoals die w aangeboden. Er zijn aparte systemen 
voor… 
• Fonologische loop: wat je hoort, vb. cijferreeksen voorwaarts 
• Visueelspatiaal schetsblad: wat je ziet. Hier zou je nog een onderscheid kunnen maken tussen het visuele 

(onthouden v vormen) en het spatiële (omgeving waar vormen zich bevinden onthouden).  

➝ Wat blijkt: je kan 2 slaafsystemen actief houden, zonder dat ze elkaar beïnvloeden (⇒ ze zijn vrij onafhankelijk) 

2) Werkgeheugen v centrale verwerker 

Toepassing op ‘cijferreeksen’: proefleider leest letters voor en ppn herhaalt deze in dezelfde volgorde. Nadien leest de 
proefleider een andere reeks, maar de ppn moet het omgekeerd lezen dat hoe proefleider het heeft gezegd.  

� Cijferreeksen voorwaarts: doet beroep op KTG, fonologische loop 
� Cijferreeksen achterwaarts: doet beroep op WG, want je moet er actief iets mee doen.  

In wat volgt bespreken we verschillende taken mbt het WG. 

3.1 Geheugenspantaken 

Geheugenspantaken hebben betrekking op het meten vh WG vd centrale verwerker.  

 

Bv. Je krijgt 3 zinnen en je moet telkens het laatste woord onthouden. Nadien wordt 
gevraagd om de 3 woorden te herhalen. Zowel werkgeheugena als centrale verwerker 
werken hier, want je moet niet enkel de zinnen lezen, maar je moet de laatste woorden 
onthouden. We kunnen max 5 – 8 woorden onthouden. De is een typische taak om het 
wergeheugen te meten. 

 

Met geheugenspantaken kan je spelen: niet enkel verbaal, maar ook rekentaken zijn 
mog. Voordeel v aanpassing vd taak: eerst bij mensen intelligentietest doen en 
vervolgens rekentaken geven op het niveau vd ppn. 

⇒ Wat zijn we hiermee? We kunnen zeggen dat individuele ≠ zitten ih WG vd ppn en 
niet id moeilijkheid vd taken. 

Anderzijds… Je laat iemand een rekentaak oplossen en dan presenteer je een woord dat 
die moet onthouden. Dit meet werkgeheugen. Kan je tijdens het maken van de sommen 
iets anders onthouden? 

Het is een eenvoudig concept, maar toch blijkt het moeilijk te zijn voor sommige mensen.  

3.1.1 Bevindingen 

Mbt de substantiële inhoudsspecificiteit vinden we een correlatie van .50 tussen leesspan (onthouden van woorden) en verbaal 

begrip. Er is dus iets van informatieverwerking gerelateerd aan intelligentie. ➝ Wat we meten met verbale intelligentie hangt 
substantieel samen met wat we correleren mbt intelligentie. 

Bovendien zien we dat ≠ taken met één factor samenhangen. Onderzoek toont aan dat… 

• r = .64 met g-factor 
• Onderzoek bij Air Force rekruten: werkgeheugenfactor voorspelt redeneerfactor en g-factor ASVAB 

⇒ Dit zijn zeer hoge correlaties! Conclusie: WG = G 

Het is duidelijk dat WG substantieel correleert met G-factor. Mensen die hoger scoren op G, zijn meer in staat om tijdelijke 
info bij te houden, ter beschikking te hebben en hier iets mee te doen. 

3.1.2 Relatieve bijdrage van verschillende functies van de centrale verwerker 

• Geheugenspan 
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• KTG zonder verwerking v informatie (⇒ modaliteitsspecifiek slaafsysteem) 
• Aandachtcontrole zonder beroep te doen op geheugencomponent, bv. aandachtafwisseling: 

 

Je ziet hier testjes die een eenvoudige aandachtstaak representeren. Ppn 
krijgen 2 kolommen met een aantal letters in paren die ze moeten lezen. 
Mog. vraag: wanneer je rechts een klinker ziet, moet je asap op een knopje 
drukken. Later komt erbij dat als je hoge of lage toon hoort, je al dan niet 
v kolom veranderen. Dit is eenvoudig, maar het lijkt toch moeilijk voor 
mensen om dit te doen. 

⇒ Hoe meer fouten mensen hier tegen maken, hoe lager ze scoren op G-
factor. 

Blijkbaar is je aandacht erbij houden belangrijk omdat deze samenhangt 
met G-factor (en dus intelligentie). 

• Verwerkingssnelheid 
• Opvolgen van mentale processen: een deel vd tijd die we mentaal nodig hebben, hebben te maken met het opvolgen 

v hoe we deze taken uitvoeren.  

3.1.3 Inconsistente bevindingen 

- VS studie toonde aan dat aandachtscontrole het meest belangrijke was 
- Spaanse studie: geheugenspan was belangrijkst 
- Duitse studie: opvolgen van mentale processen was belangrijkste 

Hoe kan je deze inconsistentie verklaren? Wat verklaart de verschillen tss onderzoeken, wat betekent dit en hoe verschillen de 
studies v elkaar?  

• Cultuureffecten/populatie/contextspecificiteit: Misschien is in de ene cultuur het ene cognitieve proces belangrijker 
dan bij het anderen, maar dit blijkt niet te kloppen… We vinden dezelfde resultaten in Griekenland en China. Het 
heeft er dus niets mee te maken! 

• Meest waarschijnlijke verklaring: de verschillen id studies hebben te maken met opzet vd studie; het geheel is meer 
dan de som van de delen. Het is een geheel aan verschillende aspecten en interacties van de centrale verwerker 
dragen bij aan G. 

➝ “Brunswickian symmetry”: Hunt stelt voor men de versch. te interpreteren adhv dit begrip. De G-factor is een 
complex begrip (wat alle subtesten met elkaar delen = veel aspecten!). Als we dit willen verklaren met een ander 
concept, moet dit gebeuren met een concept dat vergelijkbaar is itv dezelfde complexiteit, zoals bv. het WG. Het 
gaat niet om één aspect vh WG, maar om hoe het WG als proces functioneert. 

In wat volgt gaan we kijken naar versch. vormen v intelligentie. Eerst doen we het verbaal begrip. 

4. Verbaal begrip 

Als je een hoge verbale competentie hebt, is het niet noodzakelijk zo dat je een hoge logische of mathematische competentie 
hebt. (⇒ geen correlatie) 

ó Lage verbale competentie gaat meestal wel samen met lage logische en mathematische competentie (⇒ wel een 
correlatie) 

Uitzondering Williams Syndroom: genetische aandoening die leidt tot mentale beperking, maar zijn verbaal toch wel 
onverwacht sterk ivglm hun mentaal functioneren. Het blijkt echter maar gedeeltelijk waar; ze interpreteren veel 
letterlijker dan anderen (ironie bv. is moeilijk). Ze zijn dus verbaal sterker, maar mathematisch zwak.  

Wat is taalbegrip nu, id praktijk? Vanuit cognitieve psychologie heeft Kintsch naar voren geschoven dat taalbegrip een 
interactief proces is met feedback tussen… 

• Laag niveau van begrip: woordbegrip en syntax ⇒ begrijpen wat woorden willen zeggen, en wat deze willen zeggen in 
concrete zinnen 

• Hoog niveau van begrip: tekstmodel en situatiemodel ⇒ het kan zijn dat je elke zin op zich begrijpt, maar dit is nog geen 
tekstbegrip (vergt ontwikkelen ve teksmodel). Bovendien: je moet de tekst/het verhaal kunnen situeren in een situatie. 
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Bv.: “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 

Bovenstaande tekst is een vb waarin je individuele woorden moet begrijpen, de grammaticale regels moet kennen, maar ook 
de context en situatie moet kennen (situatie- en tekstmodellen)! 

Mbt laag niveau kunnen we kijken of we alle woorden begrijpen en ook of we alle gramatica en zijn regels snappen. 
Situatiemodel/teksbegrip zal iets moeilijker w omdat we die onvoldoende in een context kunnen plaatsen. 

→ Illustreert verschil laag/hoog niveau van begrip 

→ Illustreert moeilijkheden van het meten van hoog niveau van begrip 

4.1 Vaardigheden op een laag niveau v begrip 

Dit kunnen we vrij eenvoudig meten. Als we kijken naar linguïstische vaardigheden op een laag niveau, zien we dat… 

• Woordkennis WAIS laadt .80 op g-factor, maar woordkennis is op zich geen informatie-verwerkingscomponent (het 
meet louter de uitgebreidheid vh kennisbestand waartoe men toegang heeft). Dit is niet zo interessant vanuit 
cognitief-psychologisch standpunt (want contexteffecten etc.). Mensen die hoger scoren op intelligentietaken, ook 
hoger scoren op zulke woordkennistaken.  

• We wel snelheid waarmee informatie w opgehaald (zie identificatiereactietijden) kunnen meten. Typisch bij deze 
taken is dat er geen tijdslimiet is.  

o Indien deze er wel is, zien we een correlatie tss woordenschattesten en snelheid v infoverwerking. Het 
goed doen op woordenschattest heeft ook te maken met de snelheid vd informatieverwerking. 

Uitzondering: we zien weinig individuele ≠ in semantische priming (die samenhangen met intelligentie), er is hier dus ook geen 
correlatie met intelligentiemeting. Dit toont aan dat er vaardigheden zijn die niet correleren met intelligentie. Bv.: Als je het 
woord ‘verpleegster’ krijgt, maar daaroor kreeg je het woord ‘arts’ geprimed, dan zal het lezen van ‘verplegster’ sneller verlopen. 

Het WG blijkt belangrijk te zijn bij zinsbegrip: effect van WG op zinsherkenning: hoe groter het werkgeheugen, hoe sneller, 
maar ook hoe meer gedifferentieerd men antwoord kan geven. We behandelen dit adhv ambigue voorbeeldzinnen: 

- The evidence examined by the lawyer shocked the jury. 

- The defendant examined by the lawyer shocked the jury. 

Als je deze zinnen leest, dan zie je dat er 2x ‘lawyer’ staat. Dit kan 1 iets betekenen afh. vd woorden ervoor. 

- The experienced soldiers warned about the raid before the midnight attack. 

Mensen met een sterk werkgeheugen zullen bij het lezen van deze zin even stoppen bij het woord ‘warned’ omdat 
dat woord een dubbele betekenis heeft. de betekenis moet je uit de rest van de zin halen. Mensen met een beperkter 
werkgeheugen zullen daar gewoon over lezen? 

- The experiences soldiers warned about the raid conducted the midnight attack. 

⇒ Er is een duidelijke relatie met hoe mensen deze zinnen lezen en de grootte v hun WG. Mensen met groter WG gaan 
vertragen totdat ambiguïteit opgelost is. Mensen met kleiner WG doen dit niet en nemen de ambiguïteit mee. 

⇒ Bij een grotere geheugenspan is er minder impact van gelijktijdige taken (geheugentaak en zinsbegrip). Groter WG 
vereist minder nadeel bij dual-processing (itt mensen met lager WG). 

4.1.1 Conclusie 

- Laag niveau van begrip kunnen we eenvoudig onderzoeken 
- Evidentie van informatieverwerkingsmechanismen speelt een rol spelen bij het begrijpen en verwerken van 

syntactische informatie 

4.2 Vaardigheden op een hoog niveau van begrip 

Id praktijk zijn we dikwijls geïnteresseerd in hogere-orde processen v begrip. Dit is moeilijker te meten en te onderzoeken.  

• Tekst- en situatiemodel kent een complexe wisselwerking tss WG en LTG 
• Complexe teksten zorgen vr het probleem v onderscheid tss culturele achtergrond (en contextkennis, zoals bv. 

Tekstje paar slides terug) en vaardigheid. Dit maakt het moeilijk om te onderzoeken.  
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5. Visueel-ruimtelijk redeneren 

Visueel (V): vaardigheden om objecten in het visuele veld waar te nemen, te herkennen en te analyseren.  

Ruimtelijk (R): vaardigheden om objecten te manipuleren in het geestesoog en dus meer te doen met de visuele waarneming. 
Bv. Rotatie, verschuiving,… 

Gebeurt dit redeneren samen of apart? 

- CHC-model zegt dat dat bij hetzelfde hoort: Gv 
- G-VPR model ziet het als 2 aparte onderdelen: P en R 

Er zijn typische testen voor Gv te meten: 

- Closure of forms Binnen een aantal stimuli moet je vormen kunnen onderscheiden 
- Speed of closure  Hoe snel kan je een spec. vorm selecteren, bv. onvolledige cirkel herkennen als cirkel 
- Speed of rotation  Letter bv. asap herkennen als ze in andere vorm staat, of bv. een vierkant mentaal roteren.  
- Visualization (~Binet) Er w gevraagd om info in geestesoog voor te stellen, bv. * 
- Memory for shapes  Vormen w non-verbaal voorgesteld en deze later kunnen herinneren/natekenen (~RAKIT) 

Bovenstaande taken/testjes correleren onderling substantieel, ondanks dat ze andere 
dingen meten en ondanks het feit dat de speed of rotation (hoort bij ene factor in G-
VPR) sterk correleert met andere dingen zoals closure of forms (andere factor bij G-
VPR).  

V en R correleren onderling hoger dan met een andere taak, verbaal bv. 

 

5.1 Visuele voorstelling 

* Men maakt een visuele voorstelling; een interne representatie. Dit is een bewerking op waargenomen en voorgestelde 
figuren gebruikt dezelfde mentale operaties. Onderstaande figurr is een heel mooi vb vh feit dat mensen eerst een mentale 
representatie voorstellen, vervolgens de bewerkingen hier verder op uitvoeren.  

Het oordeel van tussentijdse oriëntaties: dit is een 
taak waar mensen een target krijgen ‘R’ en ze zien 
daarnaast in welke richting deze geroteerd moet 
w. Nadien zien ze een vergelijkingsfiguur en men 
moet zeggen of wanneer ze het eerste roteren, ze 
dit zouden kunnen bekomen of niet.  

Je kan variëren door de opdracht te geven in tegenwijzers: 

- 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 

We hebben dan meer reactietijd nodig en vandaar dat we veronderstellen dat als we rotatie doen, dat we dat op dezelfde 
manier doen als waargenomen objecten. 

Maw: hoe groter de afwijking van geprediceerde positie, hoe langer de reactietijd.  

Andere taak (zie tabel): 

- Conditie 1: eenvoudige matchingtaak 
- Conditie 2: vormen optellen met elkaar 
- Conditie 3: rotatie uitvoeren en melden of 

het over dezelfde fig. gaat of niet 
- Conditie 4: combinatie v optellen en 

roteren 
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We zien dat correlaties het hoogst zijn met Gv (visualisation) (en niet met Gc of snelheid). Als taak complexer w, stijgt correlatie. 
Mensen goed in visualisatie zijn beter in staat op interne representatie en ook beter in staat om hier bewerkingen op uit te 
oefenen. 

  

Taken zoals deze correleren ook met visueel-ruimtelijk redeneren. Als je kijkt naar de visualisatie taak en kwaliteit van het beeld 
dat mense noteren, dan zie je ook dat het .83 gecorreleerd met visueel ruimtelijk redeneren. 

5.1.1 Conclusie 

• Er is evidentie voor mentale bewerkingen op interne representaties van externe visuele stimuli. Het ruimtelijk IQ 
heeft te maken met constructie, retentie en manipulatie van representaties.  

• Het gaat niet noodzakelijk over bewuste waarneming. We zien ook verschillen tussen mannen en vrouwen.  

o Vrouwen zijn meestal beter in het bewust roteren van dingen, maar minder efficiënt.  

o Mannen zijn er minder van bewust, maar ze zijn efficiënter. 

5.2 Ruimtelijke oriëntatie 

• Ruimtelijke oriëntatie is moeilijk te meten met klassieke IQ-tests. 
• Met nieuwe technologieën krijgen we wel nieuwe mogelijkheden met virtuele omgevingen. 
• Er zijn grote individuele ≠ in hoe ruimtelijke taken w opgelost. Dit is een probleem vanuit zowel onderzoek mbt 

intelligentie- én cognitief-psychologisch standpunt: mensen kunnen dezelfde taak op versch. manier uitvoeren. Zich 
oriënteren is een belangrijke cognitieve vaardigheid, maar kan op – cognitief gezien - 2 manieren:  

o Intern mentale kaart maken (vooral mannen) 
o Werken met referentie-/herkenningspunten (bv. manier waarop je weg uitlegt en vervolgens deze 

visualiseren) (vooral vrouwen) 

⇒ 2 oplossingen die werken, maar is moeilijk te meten (vaststellen kan, maar hoe meten we dan verschillen?) 

⇒ Interessant voor verklaring v G… 

• Bijdrage v informatieverwerkingsbenadering is redelijk beperkt, want veel v hetzelfde stimulusmateriaal w reeds 
gebruikt in intelligentietests (we bekijken ze gwn op een andere manier) ó verbale taken 

6. Conclusies 

• We hebben duidelijk interindividuele verschillen in informatie-verwerkingscapaciteit, die bijdragen tot individuele 
verschillen in cognitieve vaardigheden. Er zijn een heel aantal dingen die we wel meten in intelligentietesten die 
noodzakelijk zijn voor goeie schatting van G, die iets meten buiten informatieverwerking 

• Maar, ze zijn niet allemaal hetzelfde: informatie-verwerkingscapaciteiten leggen niet volledig vast wàt we oplossen, ze 
leggen soms zelfs beperkingen op aan intelligentie. Wat we meten met onze cognitieve taken (vanuit cogn. psych) hangt 
duidelijk samen met wat we meten met intelligentie, maar het is niet hetzelfde! Bv. Mensen met hersenletsel die plots 
een nauwe fonologische loop. Dit beperkt hun zinsbegrip. 

• De aard v deze beperkingen hangt ook af vd populatie (vb. jongeren vs ouderen, ‘geblesseerden’ vs gezonden). Bv. er zijn 
weinig individuele verschillen bij jongeren in snelheid vs bij ouderen waar er veel individuele verschillen in snelheid. 
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Hoofdstuk 5 
Intelligentie en de hersenen 

Thema 3 

Inleiding 

Dit is het 3e niveau om intelligentie te bestuderen/benaderen: 

1) Psychometrisch niveau 
2) Informatieverwerkingsniveau 
3) Hersenniveau 

Alvorens we echt beginnen kunnen we kijken naar een metafoor: hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen 
van een orkest; er zijn nl. een aantal gelijkenissen: 

• Grootte en kwaliteit: is er een verband tss intelligentie en onze hersengrootte? De grootte en kwaliteit ve orkest 
heeft effect op hoe het klinkt. Er is veel onderzoek dat kijkt of de grootte vj hersenen iets zeggen over je intelligentie. 

• Effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk: Bv. Een afwijking in oude herinneringen kan nieuwe 
herinneringen niet beïnvloeden (sommige problemen kunnen we vaststellen met intelligentietests, andere niet).  

• Voor de meeste muziekstukken komt de muziek van overal (en niet alleen violen). 
• Relatie tussen kwaliteit individuele musici en kwaliteit van orkest. Men kan zeggen dat kwaliteit v bep. 

hersenfunctioneren een effect hebben op het algemeen functioneren.  
• Effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid maar speelt wel een belangrijke rol! ~geheel is meer dan 

de som der delen. Als we louter kijken naar welke hersengebieden oplichten, mis je een belangrijk deel, nl. de sturing. 
We moeten op zoek gaan naar manieren op die cruciale aspecten vh hersenfunctioneren te meten, ookal zijn ze niet 
zichtbaar.  

• Muziek is een emergent kenmerk: muziek is het resultaat van combinatie v delen. Ons cognitief functioneren gaat 
terug op hersenfunctioneren, maar is hier niet zomaar tot te reduceren.  

Wanneer we naar hersenen kijken en welke rol deze spelen, krijgen we vaak ook met bovenstaande problemen te maken. 

1. Structuur van de hersenen 

1.1 Algemeen 

• We hebben 4 kwabben… 
o frontale kwab 
o occipitale kwab 
o pariëtale kwab 
o temporale kwab 

• Het cerebellum 
• Subcorticale structuren 

o Gyrus cinguli (zeer belangrijke structuur!): zorgt voor communicatie in cortex vd ene plaats naar de andere 
(speelt ook in WG belangrijke rol).  

o Limbisch systeem: 
§ Hippocampus: belangrijk voor cognitief functioneren (cold cognition) 
§ Amygdala: belangrijk voor emotioneel functioneren (~kan vgl’en w met een ‘relevantiedetector’) 

(hot cognition) 
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1.2 Werking 

Aanduiden van gebieden en deelgebieden (We maken een onderscheid tss…) 

• Frontaal (vooraan) – Posterieur (achteraan) 
• Ventraal (naar beneden) – Dorsaal (naar boven) 
• Mediaal (naar midden) – Lateraal (naar zij-/buitenkant) 

Somatosensorische en motorische informatie w contralateraal afgebeeld ⇒ door beide hersenhelften aan de ‘andere’ kant. 
Alles wat je links ziet bv., w in rechterhersenhelft behandeld en omgekeerd.  

Lateralisering v functies: taalfuncties vooral links, maar er zijn individuele verschillen 

• Bij meeste mensen w taal predominant links verwerkt, maar bij sommige mensen is dit rechts. 
• ⇒ Probleem: we gaan er vanuit dat hersenen op zelfde manier functioneren, maar dit is een verkeerde aanname. Er 

zijn substantiële individuele verschillen! 

Hersenen zelf bestaan uit neuronen 

• We gaan vooral kijken naar het netwerk van neuronen. Probleem: met gewone methoden kunnen we niet de 
activiteit ve individueel neuron onderzoeken. Waar het op aankomt zijn netwerken v neuronen/hersencircuits.  

• Binnen de neuronen maken we een belangrijk onderscheid tss grijze en witte stof 
o Witte stof: neuronen met myelinisatie, staat vooral in voor transporteren v informatie v ene naar andere 

hersengebied.  
o Grijze stof: vooral gebruikt voor lokale informatieverwerking 

⇒ Zijn beide belangrijk! 

2. Technologieën 

2.1 Hersenstructuren - historisch 

Hoe kunnen we nagaan welke hersendelen belangrijk zijn bij het functioneren? 

• Postmortem onderzoek: na overlijden ging men kijken of er bep. afwijkingen id hersenstructuren aanwezig waren.  

o Bv. Einstein had een grotere pariëtale kwab. 

o Dit soort onderzoek is beperkt owv 2 redenen: 

§ Van veel mensen weten we niet welke levensgeschiedenis ze hadden 

§ Tegen levenseinde kunnen al allerlei veranderingen zijn id hersenen dan ’normale’ hersenen in 
jongere jaren 

Bovendien: er kunnen ziekteprocessen in hersenen zijn die aanwezig zijn, maar daardoor niet perse 
een gedrag gaan beïnvloeden. Alzheimer is sneller zichtbaar in de hersenen dan dat mensen het 
effectief aan de buitenkant zullen zien. 

• Gedragsveranderingen na hersenbeschadiging 

o Bv. Phineas Cage was een Amerikaanse spoorwegarbeider, die in 1848 bij de aanleg van een spoorweg een arbeidsongeval kreeg 
waarbij hij zware schade aan zijn frontale kwabben in de hersenen opliep. Na het ongeval was Gages persoonlijkheid op een 
opmerkelijke manier veranderd; hij vertoonde onaangepast en asociaal gedrag, terwijl hij voordien een verantwoordelijk, rustig 
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en sociaal aangepast persoon was geweest. De geschiedenis van Phineas Gage vormde een van de eerste aanwijzingen dat 
specifieke delen van de hersenen een rol spelen in specifieke psychische processen. 

o Probleem: je hebt vaak onzekerheid over het gedrag van die persoon voor de schade. Je kan moeilijk een 
conclusie trekken want je hebt vb geen IQ-score voor het ongeval, dus je kan niet vergelijken en je kan dus 
ook niet zeggen of iets slechter is geworden door het ongeluk of niet. 

• Er bestaan atm sterke en betere technologieën om hersenstructuren te onderzoeken 

o X-stralen 

o Computer Axial Tomography (CAT) 

o Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

o Diffusion Tensor Imaging (DTI) 

Dit is echter minder belangrijk want we zijn niet zo geïnteresserd in de hersenstructuur, maar meer in het functioneren van de 
hersenen… 

2.2 Hersenfunctioneren 

In wat volgt zijn technologieën/methoden om hersenfunctioneren te onderzoeken. Dit is vanuit psychisch standpunt nog 
interessanter; wat gebeurt er id hersenen wanneer we psychische tests oplossen?  

• Positron Emission Tomography (PET) scanning 
• Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

o Wat gebeurt er id hersenen als een activiteit gebeurt?  
o Nadeel: niet nauwkeurig in tijd ⇒ slechte temporele resolutie 

• Electroencephalograms (EEG) en Event Related Potentials (ERP) 
o Elektrische signalen opvangen en in kaart brengen 
o Goede temporele resolutie 
o Nadeel: we weten niet goed waar de elektronen zich bevinden (precieze lokalisering is minder duidelijk) ⇒ 

slechte ruimtelijke resolutie 

2.3 Problemen 

3 grote problemen: 

1) Ruimtelijke en temporele resolutie 

• Technologieën die hersenstructuren vaststellen (zoals MRI, PET en CAT) zijn accuraat tot op millimeters, maar niet 
tot op het niveau v individuele neuronen. 

• Vaststellen v hersenfunctioneren:  

o fMRI: Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) reactie in bloed is trager dan eigenlijke hersenactiviteit. Het 
heeft een goede ruimtelijke, maar minder goede temporele resolutie. 

o EEG/ERP: zeer snel dus goede temporele, maar locatie is een probleem en dus minder goede ruimtelijke 
resolutie. 

• Er is hier wel een moeilijkheid omtrent het onderscheiden van signaal en ruis (bij beide taken). We hebben nl. 
voortdurend hersenactiviteit (onze hersenen zijn nooit in rust!). Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 

o Vergelijken van experimentele en controlecondities. Men biedt 2 taken aan die in een bep. aspect sterk 
verschillen. Zo kan men specifieke hersenverschillen opmerken.  

o Meerdere afnames doen v dezelfde test.  

2) Als we middelen over personen heen (omwille van ruis) 

• De hersenen functioneren anders. We kunnen individuele verschillen niet meer identificeren en dit is net cruciaal.  
De grote verschillen tussen mensen blijven mogelijks onopgemerkt. Dit terwijl we eigenlijk individuele verschillen 
proberen opmerken… 

• Bv. ifv geslacht: beter om mannen en vrouwen te onderscheiden want ze zijn niet vergelijkbaar in vele cogn. taken en 
manier v informatieverwerking. 

3) Logistieke problemen 

• De technologieën vragen veel tijd (vooral fMRI),  
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• Zorgen voor fysiek ongemak (tegenwoordig gaat EEG onderzoek vrij vlot, maar anderen niet) 

• Duur (EEG is relatief goedkoop maar fMRI, PET,… zijn zeer duur) 

Gevolg: in dit onderzoeksgebied w met kleine steekproeven gewerkt. Dit is (statistisch gezien) een probleem: 
power/onderscheidingsvermogen (middelgrote en kleine effecten zal je wss niet detecteren). Kans dat je nulhypothese 
ten onrechte verwerpt, neemt toe. 

Bovendien: vergelijken extreme groepen: representativiteit? Probleem: zulk onderzoek leert ons niet veel vd variabiliteit 
id populatie. Bv. Wat is het effect v benen op hoe snel mensen lopen? Je vgl 2 condities: mensen met één been en mensen 

met 2 benen ➝ wat zie je? Mensen met 2 benen lopen veel sneller, maar dit zegt NIETS over verschillen tss de gemiddelde 
mens is populatie (want vrijwel iedereen heeft 2 benen id populatie). 

3. Hersenstructuren en cognitie 

Het is niet zo dat we alles kunnen onderscheiden, dat er dus niet exclusief versch. functies in specifieke hersengebieden zijn, 
maar wel zien we bepaalde tendensen voor specifieke hersengebieden: 

• Frontale kwab 
o Gerelateerd ah werkgeheugen en aandachtscontrole 
o Inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag) 
o Links posterieur: Broca’s gebied voor verwerken v verbale info en belangrijk bij verbale expressie 

• Pariëtale kwab 
o Analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensomotorische bewegingen (collateraal) (⇒ verwerken 

v waar iets gebeurd/er beweging is). 
o Waarop we onze aandacht richten (aandacht op sensorische input) 

§ Frontaal: interne aandachtscontrole 
§ Parietaal: externe aandachtscontrole 

o Lokaliseren van objecten en identificeren van beweging 
o Ondersteunen werkgeheugen (i.s.m. Frontale kwab) (modaliteitsspecifieke slaafsystemen) ~fonologische 

loop 
• Temporale kwab 

o Betrokken in horen en vooral verwerken vd info die we horen 
o Links posterieur: Wernicke’s gebied; is belangrijk voor zinsbegrip 
o Rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit links) 
o Identificatie van visueel materiaal (“wat” zie ik?) 

• Occipitale kwab 
o Gespecialiseerd in basisverwerking v visuele analyse op laag niveau 
� Visuele informatie w ventraal doorgestuurd naar temporale kwab voor identificatie v objecten 
� Visuele informatie w dorsaal doorgestuurd naar pariëtale kwab voor objectlocatie en identificeren v 

beweging. 
• Het limbisch systeem 

o Amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïnhibeerd in frontale en prefrontale 
gebieden) ~relevantiedetector 

o Hippocampus: vooral belangrijk bij cognitief functioneren 
§ Speelt belangrijke rol bij opslagen in declaratief geheugen 
§ Leren van ruimtelijk indelingen 

• Gyrus cinguli 
o Zorgen voor verbinding tss versch. corticale structuren.  
o Vormt een circuit samen met frontale systeem: belangrijk voor aandacht (“executive control”) 
o “Wat moet er nu gebeuren met de informatie?” 

4. De hersenen en algemene intelligentie 

4.1 Verband tussen intelligentie en hersenvolume 

We gaan kijken naar de vraag, is er een algemene correlatie tss grootte en intelligentie? Men kijkt al zeer lange tijd naar het 
verband tussen intelligentie en hersenvolume.  
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Er zijn verschillenen tss mannen en vrouwen: volwassen man: 1400cc3 en 1,3kg. Vrouwen, kinderen en ouderen hebben 
minder hersenvolume, bovendien krimpen hersenen naarmate we ouder w. Het wordt dan heel moeilijk om zo een stelling te 
maken want dat zou betekenen dat vrouwen minder slim zijn. Er zijn ook etnische verschillen en door die gedachte zijn er al 
veel problemen gekomen. Dit is maatschappelijk dus een zeer gevoelig onderwerp (er zijn zelfs intelligentieonderzoekers die 
deze vraag niet eens willen bespreken, vooral omdat het gekoppeld w aan een racistische ideologie).  

• Hunt gaat hier wel op in; terecht.  
• Door het te behandelen als taboe speel je racisten in de kaart.  

Bovendien moeten we oppassen met (causale) interpretaties! 

� Foute conclusies m.b.t. vergelijking binnen soorten. 
� Foute conclusies m.b.t cause verbanden (en genetische component) 

Bv: Studie bij ratten: ratten met een gelijkaardig hersenvolume werden enerzijds blootgesteld aan een stimulerende, 
leerrijke omgeving en anderzijds een arme omgeving. Men zag dat de omgeving een effect had op het hersenvolume. 

4.1.1 Vergelijking tussen soorten 

Men gaat een vergelijking maken tussen soorten. Er is een tendens, maar het verschil is kleiner dan tss man-vrouw. 

• Als we kijken naar de verhouding v hersenvolume tov lichaamsgewicht, brengt dit inzicht ih begrijpen v intellectueel 
functioneren vd soort.  

o Allometrische vergelijking: E(Bi) = agsrg  
o ⇒ Je kan hersengrootte verwachten adhv lichaamsgrootte. Afh. vd categorie waarnaar je kijkt, verschillen 

de parameters een beetje. 
• Encefalisatieratio: Ci = Bi/E(Bi) (geobserveerde hersengrootte en verwachte hersengrootte) 

o Als men de relatieve encefalisatieratio berekent verkrijgen we de verhouding tss reële en verwachte 
hersenvolume: Rj = Cj/Ci  

• Bij primaten zien we een correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, sociaal redeneren (primaten met 
groter volume, leven in grotere groepen) en vernieuwingen.  

⇒ Er is een verband tss grootte ve soort en het gewicht vd hersengrootte 

Hoe zit het met intelligent gedrag en versch. soorten? ➝ We hebben goede evolutionaire evidentie dat dit samenhangt! 

• RChimpansee = .3 ⇒ duidelijk lagere encephalisatieratio 
• RAustralopithicus = .4 
• RHomo erectus = .8 
• RNeanderthaler = 1 ⇒ hersenen waren verhoudingsgewijs even groot als mens atm 

4.1.2 Verband bij mensen 

a. Historisch onderzoek via schedelomtrek 

• Galton: correlatie v r = .11 tss schedelomtrek en prestatie van Cambridge studenten. 
o Als je hier het kwadraat ervan neemt zitten we op 1% verklaarde variantie ⇒ 1% vd variabiliteit hangt 

samen met verschillen in schedelomvang 
o Homogene steekproef (studenten en wss enkel mannen) 
o Het gaat over HERSENvolume, wat ONDER de schedel ligt… 

• Rushton: schedelvolume groter van officieren dan van gewone soldaten (= minder homogene groep), r = .15 tussen 
schedelkenmerken en IQ 

b. Onderzoek via hersenvolume 

• Met recenter onderzoek heeft men gewerkt met beeldvormingstechnieken. Bij gebruik van deze beeldtechnieken 
stijgt de correlatie tot r = .33 

• We krijgen met deze resultaten een coherent beeld: relatie tss schedelvolume en hersenvolume = .5. Bovendien: 
verschillen in G-factor hangt samen met verschillen in hersenvolume. 

• Echter, die .5 is geen perfecte correlatie want bij schedelomtrek zijn er veel fouten. Dit wetende, zien we dat alle 
correlaties wel id zelfde lijn liggen. We kunnen dus zeggen dat er een relatie is, maar dat we er mee moeten opletten.  

• Also, er is een relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van witte stof. Opmerking: er is ook 
gwn veel meer grijze dan witte stof id hersenen 
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De vraag is: “hebben we al onze hersenen nodig om cognitieve taken uit te voeren? Er zijn veel andere taken in ons lichaam 
die niet met intelligentie te maken hebben… Waar heeft het dan wel mee te maken?” Per onderzoek krijgen we niet steeds 
dezelfde conclusies, maar over onderzoeken heen zien we een bep. trend. Er zijn structurele verschillen en hun relatie met g. 

• Per hersengebied meten we de corticale densiteit (volume). We vinden consistente bevindingen:  
o Meeste relaties zijn met frontale, pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het limbische systeem 
o Maar inconsistente relaties m.b.t. over welk gebied het meest cruciaal is.  

• Verklaringen voor inconsistenties: 
o Statistisch (steekproeven zijn te klein) 
o Interindividuele verschillen id organisatie v hersenen  

§ Er is een verschil tss densiteit en functies vd hersendelen bij mensen 
§ Hersenen zijn flexibel: mensen kunnen eenzelfde taak op een andere manier oplossen en 

hiervoor mss andere gebieden gebruiken.  
o Verschillende betekenissen van g (=belangrijk): g-factor is NIET onafhankelijk vd testbatterij die je gebruikt! 
o Bij vele taken is er een wisselwerking tss gebieden. 

4.1.3 Conclusie 

• Ja, er is een verband 
• Opletten: geen rechtstreekse causaliteit maken tss biologie en psychologie 
• Hersengrootte is niet zo interessant, maar we moeten kijken naar wélk hersengebied. 

4.2 Verband tussen intelligentie en hersenfunctioneren (belang van efficiëntie) 

4.2.1 Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ 

Historisch gezien zijn er goede argumenten voor theoretisch 2 tegengestelde verbanden/hypothesen: 

• Als taken cognitief moeilijker w, verbruiken mensen meer energie. Mensen die meer energie ter beschikking hebben 
zijn mensen die intelligenter zijn.  

• Maar… Mensen die intelligenter zijn, hebben efficiëntere hersenen en niet zozeer meer energie ter beschikking. Ze 
hebben gwn minder energie nodig om dezelfde taak te doen als minder intelligente mensen.  

We zien meer evidentie voor de 2e hypothese: 

• fMRI-studies tonen minder metabolisme aan dat nodig is bij hoog IQ. 
• EEG/ERP-studies: Amplitudes/afwijkingen v neurale responsen zijn negatief gecorreleerd met verbaal en visueel-

ruimtelijk redeneren. Voor de taken waar we goed in zijn, hebben we minder energie nodig om die op te lossen.  
o Dit effect is het sterkste voor mannen en visueel-ruimtelijk redeneren,  
o Voor vrouwen is die correlatie het hoogst bij verwerken v verbale problemen 

⇒ Evidentie dat mensen meest efficiënt zijn wat betreft hersenfunctioneren id taken waar ze beter in zijn. 

Studies die hier een kanttekening bij plaatsen: fMRI bij zinsbegriptaak 

• Hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit bij iedereen.  
• Hoe groter de geheugenspan (gelinkt aan intelligentie), hoe minder activiteit nodig is.  
• Hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen en hoe meer coördinatie tss de activiteit in 

versch. gebieden.  
o Mensen die intelligenter zijn en een groter WG hebben, verbruiken minder energie, maar zetten 

verhoudingsgewijzer sneller en meer energie in om complexe taken op te lossen. 
o ⇒ Gevoeliger voor complexe taken 
o Dit is iets nieuws en dat lijkt meer een aansluiting te zijn met de 1ste hypothese (maar het kan ook gwn zijn 

dat de energie efficiënter w ingezet). 

4.2.2 Drie-terug-taak:  A B X A R Q K K Q 

Participanten krijgen een aantal letters en als ze na 3 letters dezelfde letter terugzien, moeten ze reageren. Er werd gekeken 
naar activiteit en metabolisme en men zag dat als er een herhaling was vd letter, maar niet na 3 letters, bv. 2 K’s na elkaar ( = 
lokaas), dan zien we een toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden, want we moeten hier een 
antwoord inhiberen en dat kost energie. Die toename aan metabolisme correleert met Raven Progressive Matrices. 
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Wat bij hersenen die “inactief” zijn? Hersenactiviteit bij het bekijken van video’s: bij mensen met een hoog IQ (RPM) is er een 
grotere coördinatie tussen objectherkennings- en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfr. intellectueel 
engagement). Er is meer energie nodig.  

Dit heeft te maken met intellectueel management; ookal moet je je niet intellectueel bezighouden, toch beslis je om dit 
de doen.  

• Als je mensen een duidelijke opdracht geeft, hebben mensen met lage intelligentie een hoger metabolisme (ó hoge 
intelligentie). 

• Terwijl als je niets verwacht, zullen lage intelligentie minder metabolisme hebben (ó hoge intelligentie) 

4.2.3 Conclusie 

• Intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte hersenen. 
• Het gaat niet om één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere hersengebieden die efficiënter 

georganiseerd zijn. 

5. Hersenen en specifieke cognitieve functies: pariëto-frontale-integratietheorie 

Relatie tussen werkgeheugen en IQ: men heeft onderzoek gedaan naar hoog g-geladen taken en hersenschade ⇒ parieto-
frontale-integratietheorie: wat id frontale, pariëtale cortex en cingulae gebeurt is één circuit. Mensen die beter scoren op WG-
taken gaat samen met beter functioneren v gehele proces. 

• Frontale cortex helpt ons om bij de taak te blijven, de interne aandachtscontrole (= belangrijk aspect v WG) 
• Pariëtale cortex is belangrijk bij de integratie v sensorische informatie en tijdelijk opslagen v info (gelateraliseerd: 

ruimtelijke en visuele stimuli meer rechts, verbale stimuli meer links) (= externe info) 
• Anterieure gyrus cinguli is belangrijk bij responseselectie, inschatten v gevolgen v beslissingen, moduleren 

emotionele en niet-emotionele aspecten en overbrengen v info. 

 

In nevenstaande figuur zien we resultaten 
vh onderzoek. We zien rechtsboven de 
legende met soorten taken die gegeven w.  

We zien duidelijk dat we gebruikmaken v 
versch. gebieden om 1 taak te maken:  

• Voor verbale WG-taken is er 
predominant links activiteit. 

• Voor visueel-ruimtelijke taken 
eerder rechts dan links activiteit. 

5.1 Verbale intelligentie 

We zien 2 belangrijke hersengebieden; Broca en Wernicke. Dit zijn 2 aparte dingen;  

• Broca’s gebied (linkse posterieure frontale kwab): verbale expressie 
• Wernicke’s gebied (linkse posterieure temporale kwab): verbaal begrip 
• Relatie met hersenactivering en neurale densiteit 
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Er is een relatie met hersenactivatie en neurale 
densiteit (hersenvolume). Bij zinsbegrip zien we 
dat hoe complexer de taak, hoe meer activatie 
in àlle taalgebieden  

⇒ bijkomende activering in linkse frontale 
gebieden. 

Figuur: We zien duidelijke verschillen. We 
kunnen zien wanneer het over spraak, horen, 
gaar. Afhankelijk van dit soort taken zijn er 
andere gebieden actief. 

5.2 Perceptuele en rotationele vaardigheden  

⇒ Verschillende paden van visuele informatie. Er zijn 2 aparte stromen: er is een optisch kanaal (en gerelateerde subcorticale 
structuren) waar alle info binnenkomt, nadien gaat dit naar occipitale kwab en v daaruit kan het 2 kanten uitgaan: 

• Dorsale route naar pariëtale kwab: waar en wanneer vindt de beweging plaats?  
• Via ventrale route naar temporale kwab: wat heb je gezien? 

 

Rotale taken: pariëtaal verwerkt 

Perceptuele taken: in temporele lob verwerkt 

We zien biologische evidentie voor feit dat we zowel visuele als ruimtelijke 
testen moeten onderscheiden. 

Perceptueel en rotationele vaardigheden zijn 2 verschillende dingen, maar ze 
zijn wel aan elkaar gerelateerd. 

Maar… Niet iedereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschil tss visuele en verbale strategie (o.a. owv prenatale 
invloed v androgenen). Het is een interessante taak omdat je ze op 2 manieren kan verwerken (= lastig voor psychologen; we 
moeten ons hier bewust van zijn). Bv. Zinverificatietaak: 

• Plaatje omzetten in verbale info en deze info 
vergelijken met de zin (bv. ik zie een ster boven 
de plus; wat congruent is met zin) 

• Zin omzetten naar visuele weergave, en deze 
weergave vgl met die vh plaatje 

Wat iemand mentaal doet kunnen we identificeren ad tijd die iemand nodig heeft. Dit adhv onderzoek met zinverificatietaak: 
figuur + zin ⇒ is de zin correcte beschrijven van figuur? Er zijn verschillende soorten zinnen 

• Juist affirmatief “star above plus” 
• Fout affirmatief “plus above star” 

• Juist negatief  “plus not above star” 
• Fout negatief “star not above plus” 

Afh. vd strategie die je gebruikt, heb je afh. vd conditie meer tijd nodig (zie tabel) 

• Verbale verwerking: meer tijd nodig bij negatieve zinnen + correlatie met verbaal IQ + activatie in links posterieure 
frontaal gebied 

• Visuele verwerking: meer tijd nodig bij foute uitspraken + correlatie met ruimtelijk IQ + activatie in rechts pariëtaal 
gebied.  
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Boven: verbaal, onder: visueel 

Mensen die taak op verbale manier 
verwerken, zien we ze minder tijd nodig 
hebben 

Visueel: reactietijd hangt samen met 
ruimtelijke responsestrategie. 

Het punt is: je hebt dezelfde taak die je op 2 manieren kan verwerken (verbaal/visueel). Dit heeft effect op manier en locatie 
waar ze verwerkt w. 

 

Wat als we 1 ppn die instrutcie geeft om dit soort taken ofwel verbaal of visueel 
op te lossen. We zien op nevenstaande figuur een fMRI ve ppn en men gaf dan de 
instructie om dit taak verbaal op te lossen. Men ziet in andere gebieden een 
activatie: broca’s gebied. 

Zelfs binnen een persoon is er een verschil van activatie, afhankelijk vd strategie 
waarmee je een taak oplost. 

Dit is problematisch bij sommige interpretaties dat we maken. Als we zelfs al op 
zo een eenvoudige tests, zo onduidelijke evidenties hebben dat er interindividuele 
verschillen zijn in de manier dat we iets oplossen en interindividuele verschillen in 
de hersengebieden die we daarvoor gebruiken, dan kan je je afvragen hoe het zit 
met onze intelligentietesten?  

Het zorgt voor inconsistente bevindingen en zeker bij kleine steekproeven. 

Sommigen stellen zich de vraag of de verschillen iets te maken hebben met onze 
G factor. 

5.3 Oriëntatievaardigheid 

Hoe goed je je kan oriënteren id ruimte. Oriëntatievaardigheid is het ontwikkelen ve mentale kaart vd omgeving en zichzelf 
erin situeren (alternatief: herkennings-/referentiepunten). 

Het is een deel van intelligentie, maar niet gemeten id klassieke tests. We weten wel dat de hippocampus belangrijk is.  

Bv. Hippocampus groter bij Londense taxichauffeurs (http://video.nationalgeographic.com/video/london-taxi-sci) 

- Tot voor kort moest men alle straten vanbuiten leren. Men stelde vast dat zij een grotere hippocampus hebben. 
Opnieuw het is een correlatie, geen rechtstreeks verband!  

- Een intensieve periode periode v leren kan een grotere hippocampus hebben, terwijl het hebben ve grotere 
hippocampus mss ervoor zorgt dat deze mensen kiezen voor zulke job? 

5.4 Langetermijn geheugen 

Binnen het LTG heeft men 3 soorten geheugen (bij normaal functionerend persoon):  

1) Episodisch geheugen: hoe goed kan je iets onthouden dat je hebt meegemaakt 
2) Semantisch geheugen: opslaan v feiten, woorden,… 
3) Procedureel geheugen: hoe goed kan je bep. Procedures onthouden (bv. Fietsen) 

We hebben 2 mechanismen om info op te roepen: expliciet en impliciet. 

1) Expliciet: vaak bij episodisch geheugen. Je kan vaak dingen die je hebt meegemaakt heel expliciet en gedetailleerd 
uitleggen. 

2) Impliciet: vaak bij procedureel. Je denkt er niet over na hoe je moet fietsen, je doet het gewoon. 

Het opslagen v informatie: 

• Waar gebeurt dit nu? ➝ Frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit 
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o Ih LT moet er eerst een interne mentale representatie gemaakt w vd ervaring (wat gebeurt ih WG). 
o Eenmaal dit gebeurd is, kan een beslissing gemaakt w… 

• Samen met de hippocampus en structuren in mediale temporale cortex 
o Er w beslist of hetgeen we hebben ervaren, relevant is om al dan niet op te slagen. 
o Indien relevant: opslagen… 

• Opgeslagen in (1) hippocampus (ruimtelijke representaties) en (2) over hele cortex. 

⇒ Voor het LTG is het KTG zeer belangrijk! 

6. Neurale plasticiteit 

⇒ Veranderingen id organisatie vd hersenen. 

6.1 Wat is geheugen?  

Geheugen is het ontstaan v verbindingen tussen neuronen. De hersenen veranderen dus, er komen (nieuwe) verbanden tss 
netwerken v neuronen. 

Men verwacht dat intelligente mensen meer neurale plasticiteit hebben. Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren. 
Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen. 

Is hier evidentie voor? Zie verder: 

6.2 Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen 

Is neurale plasticiteit aspect van intelligentie? 

• Mensen die hoog op g scoren, leren sneller (⇒ Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren) 
• Hoe ouder, hoe stabieler: de intelligentie die we gebruiken als volwassenheid zet zich vast in kleuterleeftijd. 

o Wat blijkt? Dit klopt niet! We kunnen bij baby’s geen Raven Progressive Matrices afnemen bv. Maar… 
o Er is wél een bep. gedrag dat vastligt: Habituatie bij baby’s ⇒ correlatie van .36 met IQ op 21 jaar 

§ Sommige baby’s geraken sneller verveeld door een stimulus dan anderen 
§ Degene die snel verveeld raken/habitueren zijn intelligenter (zij scoren 21j later hoger op 

intelligentietesten) 
§ Een vd belangrijke verklaringen hiervoor is de neurale plasticiteit: zodra we geboren w beginnen 

we te leren. De habituatietaak meet deze neurale synapsen: hoe sneller je habitueert, hoe sneller 
er verbindingen gemaakt w 

§ Vanaf reeds 6 maanden kunnen we iets voorspellen omtrent de prestaties op latere leeftijd.  
• Reorganisatie van cerebrale cortex tijdens adolescentie:  

o Adolescenten die hoog scoren op intelligentietests, maken snel verbindingen 
o Lager scoren: langer proces v neurale plasticiteit 

⇒ Neurale plasticiteit en de snelheid ervan hangt inherent samen met LTG en is gerelateerd ad intelligentie.  
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7. Conclusie 

7.1 Wat leren we van hersenstudies? 

Intelligentie houdt verband met diverse hersensystemen (zie Fig. 7.8) (en dus 
niet aan één domein). 

• Algemeen redeneren hangt samen met WG (frontaal-parietaal-
cingulatoir systeem) 

• Verbaal redeneren hangt samen met posterieur frontaal temporaal 

• Perceptueel rotationeel redeneren (occipitaal-parietaal) 

Sommige aspecten v intelligentie meten we met onze testen, andere niet. 

• Hoe efficiënt we iets opslagen in LTG meten we niet (direct) met 
klassieke testen. Indirect kan mss wel adhv woordenschattesten. 

Densiteit van grijze en witte stof hangt samen met intelligentiescores 
(gespecialiseerde functies vs leggen van verbanden). 

• Grijs: vooral belangrijk voor lokale verwerking 

• Witte stof: vooral belangrijk vr doorgeven info v ene naar andere 
hersengebied 

 

In de intelligentietesten meten we verbaal, algemeen en perceptueel-rotationeel redeneren. Er zijn ook 2 andere dingen die 
we onvoldoende meten in intelligentie, nl. (1) memoriseren en (2) het oriënteren in de ruimte. De vraag is dan of deze gelinkt 
zijn aan de G factor. 

Het is vooral zo dat intelligentie voortkomt uit de interactie tussen hersensystemen (zie Fig. 7.9) 

• Niet zozeer hoeveel je er hebt, maar de interactie tss de 
systemen bepaalt intelligentie 

• De claim van Jensen dat ‘g = snelheid en efficiëntie van 
neurale processen’ is eigenlijk een beetje te kort door de 
bocht… 

⇒ Maar welke gedragingen en welke processen dan wel?: 

Algemeen redeneervaardigheid ➝ werkgeheugen ➝ frontaal-
pariëtaal-cingulate systeem 

• Woordenschattests zijn ook hoog g-geladen ⇒ maar deze 
hebben geen volledige activering van frontaal-pariëtaal-
cingulate systeem en activering van temporale kwab 

= Helemaal andere gebieden die typisch actief w bij 
werkgeheugentaken. 

 

7.2 Wat weten we nog niet? 

• Hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd? 
o cfr. Waar zit de dirigent van een orkest? 
o Wanneer moet de trompet invallen?  

• In welke mate w hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd door enerzijds een genetische programma en/of 
anderzijds omgevingsbepaalde ervaringen? 

o Veel onderzoekers durven deze vraag niet te bekijken (zie begin v dit hoofdstuk) 
o Àls je dit doet, moet je durven zeggen dat het verband rechtstreeks v biologie naar psychologie gaat… Dit 

weten we echter nog niet. 
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Thema 4 
Nature / nurture? 

Hoofdstuk 1 
De genetische basis van intelligentie 

1. Introductie tot de genetica 

Een vraag die we ons stellen: kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn?  

Hoe werkt genetica? Het is niet zo dat er 1 gen is die verantwoordelijk is voor intelligentie, het zijn meerdere. Dit noemen we 
het effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie. 

Stel dat je 1 gen hebt (zie figuur naast titel). Je kan 2 varianten krijgen: (1) positief gen die voor stijging (allel A) zorgt en negatief 
allel die voor daling v IQ-punten zorgt (allel a).  

• Scenario A: 2 genen met elk 2 allelen die respectievelijk leiden tot stijging (A) of daling (a) v 5 IQ-punten 
• Scenario B: 10 genen met elk 2 allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van .3 IQ punten 

 

Scenario A: Je hebt a of b en ofwel krijg je de positieve 
ofwel de negatieve variant. Probabiliteit is hoe frequent 
iets voorkomt. Stel dat je het genotype aa bb hebt, wat 

is het verwachte IQ? ➝ Antwoord: 80 

We weten dat het gemiddelde IQ 100 is. Als we weten 
dat we 4 keer een negatief allel hebben (4 keer -5 IQ 
punten) dan weten we dat we 100-20 moeten doen. Het 
verwachte IQ is dus 80. 

Stel dat je het genotype aa Bb hebt. Deze persoon erft 3x 
het negatief allel (100-15 = 85) en 1 keer het positief allel 
(85+5). Dit maakt een verwacht IQ van 90. 

Het eenvoudige polygenenmodel van intelligentie gaat ervan uit dat effecten van genetische en omgevingsfactoren additief 
en onafhankelijk zijn: 

 

Scenario A is een voorstelling van het zeer eenvoudig polygeenmodel, waarbij 
maar 2 genen een rol spelen. We zien hiernaast een eerst voorstelling van 
een normaalverdeling. 

Scenario A: 2 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging 
of daling van 5 IQ-punten. Wat bij meerdere genen? 

Scenario B: 10 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging 
of daling van .3 IQ-punten. We zien hier ook een normaalverdeling. 

⇒ Hoe meer genen betrokken, hoe meer dat intelligentie normaal verdeeld 
is. 
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X	=	G	+	E	+	e	

Var(X)	=	Var(G)	+	Var(E)	+	2Cov(G,E)	

h² = 	
VAR(G)
VAR(X) =

VAR(G)
Var(G)	 + 	Var(E)	 + 	2Cov(G, E) 

Er zijn 2 onbekenden in de formule. Als we dan de formule gaan omvormen dan kunnen we kijken naar de variantie binnen IQ.  

h2 is de erfelijkheidscoëfficiënt. Dit is de variantie in genetisch materiaal tov variantie in intelligentie. Het is de proportie vd 
variantie die toegeschreven w ad totale genen, in verband met de variantie vd omgeving.  

Opletten:  

• Variantie is op populatieniveau: erfelijkheidscoëfficiënt zegt niets over individuen! Variantie (dus de 
erfelijkheidscoëfficiënt) is onafhankelijk vh gemiddelde 

o Intelligentiegemiddelde is de voorbije 100j gestegen ⇒ flynn-effect, maar het kan zijn dat we het niet zien in de 
erfelijkheidscoëfficiënt 

o = Belangrijk: in debat rond erfelijkheid-omgeving w er naar andere data gekeken. Erfelijkheid zal bv. kijken naar 
correlatie tss intelligentie v biologische moeder en kind afgestaan ter adoptie. Omgeving zal kijken naar 
omgeving, als kinderen bv. in gedepriveerd milieu geboren w, maar geadopteerd w in welvarende 
middenklassefamilie, zal men kijken naar het gemiddelde effect v adoptie. Je zal in dit geval een gemiddeld 
verschil zien, maar dit zal niet zichtbaar zijn id erfelijkheidscoëfficiënt.  

• De erfelijkheidscoëfficiënt is een relatieve maat: h² afhankelijk vd genetische variantie, de penetratie (in welke mate is 
coëfficient aanwezig in populatie) en de omgevingsvariantie 

o Zie formule: je deelt door variantie v genetische info en die vd omgeving, én 2x covariantie v genetica en 
omgeving. 

o Dwz: als variantie in omgevingskwaliteit afneemt (en variantie dus kleiner w); zal erfelijkheidscoëfficiënt groter 
w. ó als variantie groter is: dan daalt erfelijkheidscoëfficiënt 

• Erfelijkheid is groepsafhankelijk: lage vs hoge SES (<.40 vs >.50) 

o Evidentie in VS: in lage klasse vindt men h2 onder .40, in hoge klasse oven .50-.60 

o Verklaring: in hoge klasse zit variabiliteit hoger, bv. ‘armere’ mensen ondersteunen hun kinderen wel om naar 
school te gaan, aanmoedigen om goed leven te hebben. 

• Als we kijken naar formule (zie vorige), zien we dat we rekening moeten houden met covariatie tussen genen en 
omgeving. Dit is moeilijk te operationaliseren ⇒ leidt tot overschatting van erfelijkheid 

o We gaan er vaak vanuit dat het 0 is, wat een zeer onredelijke aanname is. We weten bv. dat loodconcentratie in 
omgeving een negatief effect heeft op intelligentieontwikkeling. Dit hangt samen met SES; het zijn eerder arme 
mensen die id buurt wonen vd loodfabrieken = covariantie! 

o Resultaat: we delen door een kleiner getal, wat leidt tot een overschatting v h2 

• Groter probleem: we hebben geen goede omgevingstheorie 

o Wel (redelijk) goede erfelijkheidstheorie 

o We weten wel dat er veel situaties zijn die neg. effect hebben op intelligentieontwikkeling, al kunnen we dit niet 
in één coherente theorie samenbrengen. 

• Nog een probleem v basisformule: verschillende soorten genetische effecten: G = A + D + I + (G : E) 

o A: additieve effecten 

o D: dominantie effecten (~dominant allel) 

o I: epistasie: manier en of een bep. gen tot uiting komt, is afh. v andere genen (= het gaat over de combinatie v 
genen) 

o (G:E): genen-omgevingsinteracties 

§ = moeilijk te onderscheiden van genen-omgevingscorrelaties, vb. relatie SES-IQ 

§ Bep genetische aanleg bv. komt maar tot uiting in een bep. omgeving (= niet additief maar interactief). 
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2. (Geobserveerde) schattingen van erfelijkheid 

Kwantitatieve gedragsgenetica ⇒ berekenen van de genetische variantie. 

Padmodel:   Xi = hxGi + exEi 

Var(X) = h²Var(G) + e²Var(E) + 2heCov(G,E) 

Standaardiseren:    1 = h² + e² + 2he.r(G,E) 

Indien geen correlaties tussen G en E:  1 = h² + e² 

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

⇒ paren v mensen 

Onder specifieke condities kunnen we schattingen maken. Nu 
we een eenvoudige formule hebben, kunnen we ‘spelen’. 
Geobserveerde correlatie tss intelligentiescores v individuen bij 
paren v mensen: 

• Correlatie in genetische kwaliteit 

o Eeneiige tweelingen delen alle genetische 
materiaal: correlatie = 1 

o Broers en zussen: correlatie = .5 

• Correlatie in omgevingskwaliteit 

o Adoptiebroers en –zussen delen geen 
omgevingskenmerken 

 

Voorbeeld bij broers/zussen: samen grootgebracht: rsamen =.47 vs. apart grootgebracht: rapart =.24 

� Schatten van h²:   We weten dat: r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

ℎ² = 	 !"#"!$%&,&
!()*"!"#"!$(,,,!)

!"#"!$(.,.!)
= .01)*²×4

.5
= .48  

� Schatten van e²:   1 = h² + e² 

𝑒² = 1 − ℎ0 = 1 − .48 = .52 

� Schatten van rsamen(E,E’): r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝐸, 𝐸!) =
𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝑋, 𝑋!) − ℎ"𝑟𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛(𝐺, 𝐺!)

𝑒²
=
. 47 − .48 × .5

. 52
= .44 

Gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen 

‒ Dit is een gesatureerd model: we hebben 2 geobserveerde punten waarmee we àlle parameters kunnen meten 

‒ Niet-gesatureerde modellen: er zijn versch. oplossingen mog. Je neemt die h2 die het best aansluit bij jouw gegevens 
ih algemeen.  

De “rough-and-ready” methode om h² te schatten op basis van eeneiige en twee-eiige tweelingen: r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

• EE/TE samen   EE/TE apart (tweelingen groeien apart op: ze w afgestaan aan ≠ families) 
• rEE = h² + e²r(E,E’)   rEE = h²  
• rTE = .5h² + e²r(E,E’)   rTE = .5h²  

h² = 2(rEE-rTT) ⇒ we krijgen een eenvoudige formule  

Belangrijke assumptie vd formule: ze is eenvoudig, maar de omgevingsfactor valt weg. We gaan er vanuit dat omgeving waarin 
een- en twee-eiige tweelingen grootgebracht w, dezelfde is.  

Maar… Het is wss dat ouders een-eiige tweelingen anders behandelen dan twee-eiige (bv. zelfde kleren).   
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2.1 Erfelijkheid van intelligentie 

2.1.1 Adoptiestudies 

a. Texas Adoption Project 

Dit onderzoek gebeurde bij 300 geadopteerde kinderen. Men heeft zowel biologische als adoptieouders (vooral moeder) 
kunnen testen. Specifiek: moeders die afstaan en adopteren gelijken sterk (bv. ongehuwd zwanger). Deze zijn blank en komen 
uit de middenklasse. 

De kinderen werden op ±8 jarige leeftijd getest (nadat ze meteen na geboorte werden afgestaan) of hun intelligentie meer 
met biologische of met adoptieouder correleerde. 

� rbiologische moeder en kind = .23/.36  Deze kinderen zijn nooit met hun biologische moeder 
� radoptie ouder en kind  = .08/.19   in contact gekomen en toch is deze correlatie sterk. 

Er zijn mogelijke omgevingsverklaringen. 

Rond de leeftijd ± 18 jaar deden ze de test opnieuw en we zien dat de correlatie nog sterker is. Er is dus een stijging van h 
kwadraat. 

� rbiologische moeder  = .26/.78  Correlatie met biologische moeder stijgt, 
� radoptie ouder  = -.02/.15  met adoptieouder w deze kleiner. 

Op de leeftijd van ± 28 jaar hebben ze die mensen ondervraagd en men zag dat de biologische kinderen beter functioneerde 
id MS dan de geadopteerde kinderen in hetzelfde gezin, en dit w beter voorspeld door kenmerken vd ouders (dan bij 
adoptiebroers of -zussen). 

 De kenmerken vd ouders zijn dus voorspellender bij biologische ouders dan bij adoptieouders. 

b. Colorado Adoption Project 

Dit onderzoek bestond voornamelijk uit blanke middenklasse gezinnen. Er was een vergelijkingsgroep van 200 ‘gewone’ 
gezinnen. Getest op de leetijden van 1, 2, 3, 4, 7, 12 en 16 jaar. 

� rbiologische moeder  = .18 ⇒ .38  (= correlatie neemt toe, opnieuw!) 
� radoptie ouder  = ± 0   (= geen correlatie) 

H2-effecten zijn mbt g-factor sterk genetisch bepalend. 

c. University of Minnesota Transracial Adoption Study 

Zwarte kinderen geadopteerd door blanke families (groot verschil in SES). Vaak 74arden de kinderen afgestaan voor adoptie 
omdat de omstandigheden bij de biologische ouders te moeilijk waren om hun kind in op te voeden. 

� rbiologische moeder = .43 
� radoptie ouder  = .29 

d. University of Minnesota Adolescent Adoption Study 

Studie bij adolescenten v 16-22j.  

� rbiologische broers/zussen = .35 
� radoptie broers/zussen = ± 0 

Gemiddeld h² rond .50; we kunnen er vanuit gaan dat ± 50% v onze intelligentie genetisch bepaald is. 

Maar leeftijdseffect: van .40 in kindertijd, .60 vroege volwassenheid, .80 later in het leven. Er is een duidelijke evidentie voor 
het stijgen van de H kwadraat. 

e. Moeilijkheden/problemen/kwesties met adoptiestudies 

• Representativiteit van geadopteerden: beperking van bereik. Geadopteerde kinderen zijn vaak ve specifieke groep 
(lage SES).  

• Representativiteit van adoptiefamilies: beperking van bereik (groter dan bij geadopteerden) 
o Range itv omgeving is véél beperkter ivm populatie: ouders hebben vaak een heel duidelijke kinderwens. 

Het is een groep die sterk gecontroleerd w door overheid (genoeg geld, gezond genoeg,… om kind te 
kunnen opvoeden, etc.).  
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o ⇒ Effect: bij beperking v bereik, hoe zwakker het verband (⇒ onderschatting omgevingsinvloeden). 
Correlatie met adoptieouders w onderschat. 

• Maar… Selectieve plaatsing geeft een omgekeerd effect 

o We gaan er vanuit dat kinderen ‘op toeval’/random verdeeld w, maar dit is niet zo (joods kind ➝ joods 
gezin). Er is sprake v selectieve plaatsing: niet elke ouder heeft evenveel kans op het krijgen ve adoptiekind.  

o ⇒ Effect: overschatting omgevingsinvloeden.  
• Gen-omgevingsinteracties w niet in rekening gebracht (blijft bij eenvoudig additief model).  

o Afh. vd omgeving waar we in groepen zullen bep. genen wel of niet tot uiting komen.  
o Bv. Er is een genetische kwetsbaarheid voor middelenmisbruik, maar als je in omgeving opgroeit waarin dit 

verboden is, is kans klein dat je verslaving zal ontwikkelen.  
• Deze studies zeggen niets over gemiddeld effect v adoptie. Het kan best zijn dat adoptie een sterk pos. effect heeft, 

toch kunnen we correlatie biologische moeder groter is dan adoptieouder, terwijl het IQ gemiddeld genomen wel 
toeneemt.  

o Wat gebeurt er als je vb 2 kinderen hebt in een gezin waarvan 1 werd geadopteerd. Wat is het effect van 
de adoptie op de intelligentie? Wat is het verschil tussen het kind die wel geadopteerd werd en de zus of 
broer die niet geadopteerd werd? 

⇒ Duidelijke correlatie biologische moeder, die doorheen leeftijd stijgt.  

2.1.2 Tweelingenstudies 

Interessant hier is het contrast tussen eeneiige en twee-eiige 
tweelingen (zeldzaam 1/250 en 1/100). Tweelingen zijn niet de norm, 
ze zijn eerder zelfzaam! 

Correlaties binnen tweeling van IQ: 

� EE: .80 
� TE: .60 tot de volwassenheid en .40 in volwassenheid 

We zien dat erfelijkheid stijgt in volwassenheid (zie figuur 8.8: 
Studie in Nederland). Het feit dat de correlatie daalt bij TE en niet 
bij EE, is evidentie hiervoor. We zien vb dat op de leeftijd van 5, 
de H kwadraat = .25 en op de leeftijd van 50 is dit rond .80.  

Maar er zijn aanwijzingen dat er een lagere erfelijkheid is bij mensen met een lage SES (h2 van .72 naar .10). 

Probleem: verwarring met omgeving (zelfde gezin): correlatie bij EE 
afzonderlijk grootgebracht. Vanuit onderzoeksstandpunt is het meest 
interessante om tweelingen die afzonderlijk w grootgebracht, te observeren. 
Dit komt echter niet vaak voor (wegens overlap)… 

• In 3 oudere studies heeft men de correlatie geobserveerd, die een 
gelijkend beeld geven: .71 (n = 12), .69 (n = 19), .75 (n = 38) 

• MISTRA studie van Bouchard: 139 paren EE tweelingen die apart 
zijn opgegroeid, getest op één moment. Het was een uitgebreide 
testbatterij: 42 testen. 

o Vooral de G factor (G-VPR) (zie fig. 1) correleert sterk 
(.80). bij andere componenten is het rond .40 

o g-VPR model: h2g > .70, veel factoren en tests > .40. 
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• Zweedse studie van EE tweelingen die apart zijn groot gebracht van +50 jaar. Er waren 4 meetmomenten gedurende 
13 jaar. Men heeft de WAIS gebruikt.  

o h2g = .91 ⇒ Vrij hoog, maar in vgl met Bouchard gaat het hier over een veel oudere groep.  
o Adhv versch. designs zien we dat erf. tss .40-.70 zit (met eenvoudig model). 

Moeilijkheden/problemen/kwesties 

• Er w geen rekening gehouden met selectieve plaatsing. Het is niet onwss dat dit bij eeneiige tweelingen nog meer 
speelt.  

• Geschatte effecten zijn groter bij een-eiige tweelingen dan bij gewoon broers en zussen en TE: mogelijk meer gelijke 
context voor eeneiige tweelingen 

• Het kan gaan over overschatting (zwangerschap = zelfde intra-uteriene omgeving en dezelfde effecten hiervan). 
• distaal genetische effecten, maar proximaal omgevingseffecten (zoeken zelfde omgeving op en zitten vaak 

automatisch in zelfde omgeving, bv. klas, hobby’s) = moeilijk uit elkaar te halen. 

Repliceerbare evidentie dat h2 stijgt met de leeftijd 

• H2 lijkt te stijgen en dit is voor veel mensen contra-intuïtief omdat we denken dat hoe ouder we worden, we vaker 
in verschillende omgevingen terechtkomen. Vandaar gaan we er intuïtief vanuit dat het zal dalen of gelijk blijven. 

• Er zijn genetisch gestuurde biologische processen die pas later in je leven naar buiten komen. (vb Alzheimer, snelheid 
van informatieverwerking). Vaak worden die processen overgedragen van de ene naar de andere generatie. Als het 
pas later tot uiting komt, is dat vaak pas als die mensen al kinderen hebben en het gen dus al hebben doorgegeven. 

• Proximale en distale effecten zijn moeilijk te onderscheiden. Mensen creëren een bepaalde omgeving en dit is vaker 
een proximaal effect (= meer gelijkend bij EE dan bij TE). Als je het effect van 2 omgevingen op intelligentie met 
elkaar vergelijkt, dan verliezen we vaak uit het oog dat mensen een omgeving gaan creëren obv hun intelligentie. 
Dan is intelligentie een distaal effect. Als je een bepaalde intelligentie (genetisch effect) hebt, dan ga je een bepaalde 
omgeving opzoeken en creëren. Het verschil komt van een distaal effect. 

2.2 Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocess 

Houdt bovenstaande info ook stand vr informatieverwerkingsprocessen? ➝ JA. Erfelijkheid v informatieverwerkingsprocessen: 

2.2.1 Werkgeheugen 

Verschillende tweelingenstudies (in uiteenlopende populaties) omtrent het werkgeheugen tonen gelijkaardige 
erfelijkheidscoefficienten: 

• Nederlandse 5- en 12-jarige kinderen:   h2 = .50 - .60 
• Australische 16-jarige adolescenten:   h2 = .48 
• Japanse 14- tot 29-jarige jongvolwassenen:  h2 = .43-.45 
• VS 41- tot 58-jarige veteranen:   h2 = .58 

Werkgeheugen is in belangrijke mate genetisch bepaald! 

2.2.2 Verwerkingssnelheid 

Als we kijken naar verwerkingssnelheid zien we onderstaande bevindingen (met gelijkaardige erfelijkheidscoefficienten):  
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Studenten zijn niet erg geschikte groep, en snelheid is leeftijdsafhankelijk. Na een meta-analyse vinden we een h² tussen .18 
en .52 voor gemakkelijke en respectievelijk moeilijke taken: 

• Nederlandse tweelingenstudie: .40-.50 
• Colorado adoptiestudie bij 16-jarigen: .48 
• Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen. .80 

⇒ erfelijkheidscoeficient w groter bij complexere taken 

• Nederlandse studie bij 20-30 en 40-50 jarigen: .46 
• Zweedse oudere tweelingenstudie: .80. Op jonge leeftijd ligt erf. coeff. Hoog, maar er is ook evidentie voor 

omgevingsinvloed! 

⇒ Conclusie: ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald (los v intelligentie). 

2.3 Erfelijkheid van academische vaardigheden 

Hoe zit het nu met onze schoolse prestaties? W het effect v erf. groter, kleiner of even groot zijn bij schoolse prestaties? Men 
zou denken dat dit effect kleiner w… 

Twins Early Development Study (TEDS) in VK: Men heeft 12000 families gevold met een tweeling geboren in 1994-1996 die 
getest werden op 7, 9, 10 jaar (= longitudinale opvolging). Het waren online/telefonische testen, omdat het te veel kinderen 
waren om face-to-face of te nemen en leerkrachteninformatie.  

Hoe zit het nu met de schattingen als we naar de subgroepen kijken? Hypothese: er zijn specifieke genen verantwoordelijk 
voor bep. mentale beperkingen.  

� We zien een h2 tss .40 en .70. Men vond ook dat erfelijkheid de beste predictor voor testresultaten was.  
� We zien vooral domeinspecifieke omgevingsinvloeden. Men zag dat leerkracht info over school, sterk overeen kwam 

met de online/telefonische testen. Men had een grote sample en men kon vergelijkingen maken. 
� Men vond evidentie dat hetzelfde model voor lage en midden/hoge scoorders opging. Mensen die laag scoren 

hebben dus geen specifiek model nodig.  
� Men denkt vaak dat aan de onderkant van het continuüm men echt een genetisch nodig om daar te zitten of men 

hoort ook soms dat hoogbegaafde genetisch echt heel anders zijn, maar beide ideeën vindt men niet. 

 

Resultaat: hetzelfde als bij klassieke intelligentietesten. 

Ook in andere studies vindt men dezelfde resultaten 

⇒ Erf. coefficient v schoolse prestatie is gelijkaardig aan die v 
intelligentietesten 
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2.4 Genetische correlatie 

 

Men heeft ook nog gekeken naar genetische correlatie. Bv. Blauwe ogen en 
blond haar zijn andere genen, maar komen vaak samen voor. Sommige 
aspecten hebben vaak de neigen om samen overgeërfd te w. Dit is een iets 
wat vaak over het hoofd gezien w. 

Men is gaan kijken of er genen zijn die relevant zijn voor intelligentie. Als het 
gaat over intelligentie kunnen ze gedeeltelijk toegeschreven aan versch. 
genen, maar het is best mog. dat er een genetische correlatie is. 

In dit schema keek men naar P en R vh VPR-model. Wat is nu de correlatie die 

we kunnen schatten? ➝ onderzocht in MISTRA (zie volgende). 

 

Dit is het model van Bushar. We zien de perceptuele en rotationele 
mogelijkheden en men gaat ervan uit dat die een genetische basis hebben die 
niet hetzelfde zijn, maar wel gecorreleerd zijn met elkaar. 

We zien een substantiële genetische correlatie bij MISTRA/TEDS 

Er zijn correlaties tss de versch. fenotypes (scores op testen): perceptueel en 
verbaal, perceptueel en rotationeel, rotationeel en verbaal (zie 
nevenstaande). 

Met statistische modellen heeft men correlatie uiteen getrokken aan 
correlatie die toegeschreven dienen te w aan genetische en omgevings: 

• Genetisch: .30-.60 
• Omgeving: .24-.74 

⇒ Men heeft evidentie gevonden dat perceptuele en rotationele vaardigheden vaak samen genetische overgedragen w. We 
zien dus zowel genetisch als omgevingscorrelatie. 

2.5 Alternatief erfelijkheidsmodel 

Meest gebruikt model is eenvoudig, additief. Als je in zelfde familie grootgebacht w, zal je zelfde omgeving hebben ⇒ 
onrealistische veronderstelling! Dit kan door bv. leeftijdsverschil, eigen hobby’s. Die genetische correlaties tonen de 
beperkingen van het eenvoudige additieve model. Er zijn veel zaken waar ze niet mee rekening houden zoals vb dominante en 
ressieve effecten. 

Een berperking v dit model die we kunnen verhelpen is de vraag naar wat omgeving is? Je hebt gedeelde omgevingen met bv. 
je tweeling, maar je hebt ook een niet-gedeelde omgeving. Men is naast de additieve genetische effecten gaan kijken naar 2 
omgevingscomponenten. Een uitgebreider model is dus: Alternatief erfelijkheidsmodel: Het ACE model (X) 

• A: additieve genetische effecten 
• C: gedeelde omgeving 
• E: niet-gedeelde omgeving (aspecten invloed op jouw cognitief vermogen, maar eigen aan jou, niet gedeeld met 

broers en zussen) 

Men gaat ervan uit dat een intelligentie van iemand bestaat uit: genetische componenten + gedeelde omgevingscomponenten 
+ niet-gedeelte omgevingscomponenten. 

ð X = A + C + E 
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Het ACE-model kunnen we adhv nevenstaande figuur voorstellen. Op 
deze figuur zien we de correlatie tussen een tweeling op een 
intelligentietest. 

We kennen de correlatie van het genetisch effect. We kunnen 
veronderstellen dat de gedeelde omgeving ongeveer hetzelfde is. 
Belangrijk is dat er geen correlatie is tussen niet-gedeelde omgeving. 

Welke omgeving correleert het meest met de intelligentie? ➝ We zien 
een effect dat gedeeld vs niet-gedeeld heeft te maken met leeftijd. 

 

Bij volwassenen is er minder gedeelde omgeving dan bij kinderen. 

Op jonge leeftijd is gedeelde omgeving erg belangrijk en heeft sterke, 
substantiele impact op cogn. vaardigheden. Deze neemt naargelang de 
tijd af (en verdwijnt vanaf 16j). Dit is belangrijk, maar spreekt enkele 
omgevingstheorieën tegen (zij stellen dat omgeving waarin je opgroeit 
belangrijk is vr je intelligentie op latere leeftijd). 

Zelfs op hogere leeftijd is het zo dat een aanzienlijk deel bep. w dr je 
niet-gedeelde omgeving (job, relaties,…). 

Het is wel zo dat de niet-gedeelde omgeving het sterktste effect heeft. 
Dit bespreken we hieronder verder. Niet-gedeelde omgeving blijft 
belangrijk doorheen de levensloop, terwijl gedeelde omgeving enkel 
belangrijk is ih begin. 

Bij adoptiestudies klopt de correlatie tss ouder-kind, maar neemt af 
naarmate kinderen ouder zijn. 

Bovenstaande bevindingen zijn best robuust: 

We zien dat gedeelde omgevingen vooral een rol spelen id kindertijd. Naarmate men ouder w is het belang v niet-gedeelde 
omgevingen groter, en dat neemt systematisch toe met ouder w. 

Theorie vanuit sociologie: iemands cognitieve ontwikkeling staat ifv SES waarin je w grootgebracht. Als dit zo zou zijn, is de SES 
gedeeld. Maar: niet-gedeelde factoren zijn belangrijker als je ouder w.  

Concreet: Belang van niet-gedeelde omgevingen is groter dan gedeelde omgevingen, en neemt systematisch toe met ouder 
w. Dit zien we bevestigd in een Zweedse tweelingenstudie en in TEDS-onderzoek. 
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� Schatting ligt tss .40-.80 

� EET > broers zussen en TET 

2.6 Samenvattende bedenkingen van de onderzoeksbenadering 

2.6.1 Algemene bevindingen 

• Er is een additieve erfelijkheid die ligt tussen .40 en .80 (en is geen specifieke puntschatting). 

• Vanuit genetische correlaties kunnen we stellen dat ongeveer ½ vd variantie w gedeeld door alle trekken. 

• Gedeelde omgevingseffecten zijn het sterkste in de kindertijd. Als ze ouder w, neemt dit effect af en krijgen we niet-
gedeelde omgevingsinvloeden 

• Vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden zijn v belang tot op hoge leeftijd (zie zweedse studie).  

• Omgevingsinvloeden zijn aanwezig doorheen levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd 

2.6.2 Discussiepunten 

• De basisassumptie v tweelingenstudie is het vgl’en v tweelingen waarbij 100% (EE) vs. 50% (TT) vh genetisch 
materiaal hetzelfde is/gedeeld w.  

o We zijn er zeker van dat dit een onderschatting is, owv assortative mating: we hebben de neiging om een 
partner te zoeken die op ons lijkt. Fenotypisch gezien kiest men partner adhv correlatie .2-.3 (mbt 
intelligentie. 

o Op genetisch niveau weten we hier niet veel over, maar het is mog. dat er een grotere (> 50%) overlap is 
in genetische info v kinderen, omdat de correlatie tss moeder-vader mss > 0 is.  

• In geen enkel model houdt men geen rekening met genen-omgevingsinteracties en -correlaties (vb. hogere h² bij 
hoge SES), terwijl we wel argumenten hebben dat dit er wel zou zijn: 

o Harde (gedepriveerde) omgevingen onderdrukken genetische aanleg (~interactie-effect). 

o Positieve feedbackmechanismen: niet alles verloopt zo onafhankelijk zoals men denkt. Bv. Je bent 
intelligent, doet het beter op school, meer pos. feedback, meer waardering, meer inspanningen,… 

o Lagere SES impliceert grotere variabiliteit in de omgeving. 

• Centraal probleem: er is geen goede, coherente theorie om de kwaliteit vd omgeving te meten.  
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Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica: veel kritieken zijn niet onderbouwd met data, “Occam’s razor”, we weten 
voldoende met dit simpel model. 

3. De moleculaire genetica van intelligentie 

Als we ontdekken dat een kind een genetische pathologie heeft voor mentale retardatie, kunnen we dit niet tegenhouden door 
de omgeving aan te passen? 

� Sommige dingen kunnen we echt wel stoppen. Het is niet omdat er een genetische impact is op iets, dat we het niet 
meer kunnen verhelpen met de omgeving. Dit is wel niet altijd mogelijk. 

3.1 Genetische pathologieën van intelligentie 

Je hebt een verstandelijke handicap vanaf een IQ lager dan 70, dikwijls ook tussen 70 en 80. 

Ook is er een praktisch criterium: zelfstandigheid. Zijn die mensen in staat om voor zichzelf te zorgen?  

Er zijn zo’n +\- 300 gekende syndromen. Deze zijn verhoudingsgewijs meer gelokaliseerd op het X chromosoom, wat er voor 
zorgt dat mannen iets gevoeliger zijn.  

Wanneer problematisch gen aanwezig is, komt het tot uiting bij mannen (vrouwen hebben 2 X chromosomen die het 
problematisch gen kan inhiberen). 

3.1.1 Fenylketonurie 

Bij fenylketonurie heeft men een mutatie in PAH gen op chromosoom 12. 

Het is een aandoening met verstoord metabolisme van fenylalanine. Het enzym fenylalaninehydroxylase is afwezig of werkt 
niet, waardoor de stof fenylalanine niet w afgebroken. Dit stapelt zich op id hersenen wat leidt tot ernstige mentale retardatie 
(die onomkeerbaar is). 

Deze aandoening is gemakkelijk te detecteren en te behandelen met eiwitarm dieet: gen-omgeving interactie. Men kan er 
volledig voor zorgen dat de retardatie niet gebeurt. 

3.1.2 Fragiele X Syndroom 

Mutatie in FMR1 gen op X chromosoom die leidt tot een verstoorde zenuwsynthese. 

Dit leidt op zijn beurt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden en zekere mate van mentale retardatie. 

3.1.3 Ziekte van Huntington 

Men heeft een dominant allel op chromosoom 4. 

Dit komt maar tot uiting in de volwassenheid: hoe groter de genetische verstoring, hoe vroeger men de ziekte ontwikkelt. 

Het is neurodegeneratief: leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling. 

3.1.4 Alzheimer 

APOE gen op chromosoom 19: vooral allel APOE4 verhoogt KANS op Alzheimer 

Niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende om ziekte te ontwikkelen 

Proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen 

3.2 Chromosomale afwijkingen 

3.2.1 Syndroom van Down (extra chr. 21) 

Matige mentale retardatie met sneller verouderen. Er is veel variatie! 

3.2.2 Syndroom van Turnen (één X-chr.) 

Dit syndroom leidt tot zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren en problemen met “executief functioneren”. 

Dit is te behandelen met oestrogeentherapie. 

Uiterlijke kenmerken (klein, dikke nek, onvolledige ontwikkeling van geslachtskenmerken), zijn te behandelen met 
groeihormoon en oestrogeentherapie. 
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3.2.3 XYY Syndroom (supermales) 

Milde mentale retardatie. Deze mensen hebben een groot en robuust gestalte. 

Het w in verband gebracht met criminaliteit (mensen met dit syndroom zijn oververtegenwoordigd in gevangenissen), maar 
dit is echter vooral owv lager IQ. 

3.2.4 Klinefelter’s syndroom (XXY) 

Mensen met deze aandoening zijn grote mannen, maar niet speciaal robuust. Ze hebben een zwakke taalontwikkeling en een 
milde tot matige mentale retardatie.Hun seksuele ontwikkeling is vertraagd. 

Er zijn mogelijke effecten van hormonentherapie. 

Voor sommige vormen v mentale retardatie weten we wat genetische oorzaak is, en kunnen we iets aan doen. Dit laat zien dat 
genetica en omgeving niet twee tegengestelden zijn 

3.3 De genetische basis voor normale variabiliteit in intelligentie 

We hebben al redelijk goed kunnen identificeren wat van genetische afwijking aan ten grondslag ligt van bepaalde syndromen, 
maar wat we nog niet weten is de genetisch basis voor de normale variabiliteit van intelligentie. We hebben 2 methodes om 
dit te benaderen: 

• Bottom-up benadering: we gaan op zoek naar specifieke genen die geassocieerd zijn met een psychologische functie. 
Men kijkt naar hoe mensen met een specifiek gen verschillen v mensen die een andere variant hebben.  

• Top-down benadering: men kijkt niet naar één gen, maar naar een volledige genenpool:  
o Genome wide association: 2 extreme groepen vergelijken (bv. hoogbegaafden ó mentale retardatie). 

Nadien kijkt men naar volledig genoom vd 2.  
o Linkage analyse: hoe w zaken vd ene op de andere familie doorgegeven?  
� Er zijn 1000’en genen die onderzocht w 
� Er zouden veel steekproeven moeten gemaakt w 

Er zijn grote problemen van vals positieven en vals negatieven. 

• Vals pos: effect aanwezig dat er niet is.  
o Oorzaak: “als je genoeg schiet, zal je wel eens raak schieten” 

• Vals neg: geen effect terwijl er wel een is.  
o Oorzaak: met kleine steekproeven kunnen effecten vaak verborgen blijven 

Replicatie is dus heel belangrijk, maar het w te weinig gedaan. We zijn wel al zeker dat niet één gen, of zelfs een klein aantal 
genen een grote bijdrage levert aan verklaring van IQ.  

ð Er is dus een polygeen erfelijkheidsmodel 

Dit is complexer dan wet we eerst zagen. De meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0.5% vd variantie in 
geobserveerd IQ. 

Met onze klassieke benaderingen is er meer nodig om zulke problemen te verheffen.  

4. Bespreking 

Wat zijn de onderliggende verklaringen voor de effecten die we vinden? 

1) Ontegensprekelijke bevindingen: er is een belangrijke genetische invloed op intelligentie.  

• Sommige genetische aandoeningen leiden tot mentale retardatie. 
• Echter, het is niet duidelijk welke genen leiden tot hoge intelligentie. 

Dit maakt dat het niet meer zinvol is om een “ware” erfelijkheidscoëfficiënt te onderzoeken, want: 

• We weten voldoende en de modellen hebben belangrijke beperkingen.  
• We moeten op zoek gaan naar de genetische en omgevingsmechanismen 

2) Er is een grote weerstand tegen de genetische benadering, dit om verschillende redenen:  

• Wantrouwen van elite 
• Genetische verklaringen w extreem voorgesteld:  

o “Intelligentie is genetisch, dus je kan er niets aan veranderen”. Dit is fout! Genetische positie pleit niet 
tegen scholing en inspanning. De omgeving is niet onbelangrijk. 
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o Inzicht in en begrijpen van genetisch gedreven biologische processen (bv. gen-omgevingsinteractie) maakt 
ook gericht ingrijpen mogelijk. Net omwille kennis vd genetica weten we hoe we er met de omgeving op 
kunnen inspelen. 

3) Er is een verwarring met de discussie over etnoculturele verschillen, maar men maakt wel een belangrijk onderscheid tss 
variabiliteit binnen en tussen etnoculturele groepen. 
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Hoofdstuk 2 
Omgevingseffecten op intelligentie 

1. Kernkwesties 

1) Reactiebereik 

Het is niet omdat we een genetisch effect vinden, dat de omgeving geen effect heeft en omgekeerd. De omgeving 
beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting komt. 

Omgeving bepaalt ook hoe een persoon zal functioneren binnen het genetische bepaalde reactiebereik. 

De impact vd omgeving werd al dikwijls bestudeerd via vergelijking v extreme condities (bv. effect v deprivaties in bep. 
weeshuizen op intelligentie, effect hongersnood op een populatie), maar dit echter onvoldoende: er is nood aan meting van 
omgevingskwaliteit (want hier weten we veel minder over). Hoe kunnen we dit goed gaan meten?  

2) Proximale en distale oorzaken 

Proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale 
genetische verschillen (bv. SES, intellectueel engagement,…). 

Bv. Je doet een onderzoek naar het effect van een interventie op intelligentie. 
Je gaat 2 condities vergelijken. Het kan dat je genetisch bagage een effect 
heeft op hoe goed je de interventie gaat doe. Je gaat conclusies trekken over 
de interventie, maar de uitkomst van het onderzoek zou wel eens kunnen 
liggen aan een distaal genetisch effect. 

Bv. (figuur  9.1) Dit is een onderzoek waar je 2 omgevingen gaat vergelijken: 
een stimulerende en niet-stimulerende omgeving. Als je dan gaat kijken naar 
de resultaten dan zou je zien dat er een effect is van de omgeving. Er zijn lage 
cognitieve prestaties in de omgeving die minder stimulerend is, maar we 
mogen niet vergeten dat er een genetisch component aan de grondslag zit 
bv. de mate waarin je exploratief bent.  

We zien dan dat ongeacht de exploratiedrang, je in de beperkte omgeving 
niet zoveel bekomt qua vaardigheden. 

In de stimulerende omgeving zie je wel een duidelijk verschil en dat door je 
genetische achtergrond. 

We moete oppassen met conclusies. Evidentie voor omgevingsinvloed is geen tegen-evidentie voor genetische invloed. 

3) (Multi-) Collineariteit (⇒ moeilijkste, sterkste probleem) 

Dit probleem komt heel vaak voor. Veel omgevingskenmerken hangen samen (bv. SES) en dat maakt het moeilijk om te kijken 
wet precies een effect heeft op intelligentie. Het is moeilijk die uit elkaar te houden. Hier zijn feedbackloops mogelijk. 

Problemen onderzoeksdesign: experimenteel onderzoek is dikwijls onmogelijk. Het is een heel complex geheel en het is bv. 
ethisch onverantwoord om iemand in een slechte omgeving te laten opgroeien.  

Wat wel mogelijk is, is statistische controle van de omgeving. Ook natuurlijke experimenten kan je doen, waar er een 
omgevingsdeprivatie is (vb hongersnood) en dan bekijk je het effect ervan op intelligentie. 

2. Het Flynn-effect / Cohorteffect 

Het Flynn effect = cohort effect. Dit betekent dat onze generatie slimmer is dan de generatie v onze ouders. Het is de observatie 
dat de gemiddelde score op intelligentietesten ve gegeven populatie in de loop vd jaren stijgt. 

Dit is het omgekeerde v wat de grondleggers v intelligentie-onderzoek voorspelden: 
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2.1 R. B. Cattell (1940) 

Hij dacht dat intelligentie zou dalen omdat er een verschil is tss mensen afhankelijk vd SES. Mensen in die periode vd lage SES 
krijgen meer kinderen dan mensen uit een hogere SES. Men ging ervan uit dat er meer kinderen gingen voorkomen van de lage 
SES waardoor er meer minder intelligente mensen zouden zijn. 

⇒ Intelligentie zou dalen owv genetische effecten.  

2.2 Tuddenham (1948) 

Tuddenham heeft de cognitieve prestaties v militairen bij rekrutering v WOI 
vs. WOII vergeleken. Er was een stijging met 1 SD. 

Deze evidentie is echter niet zo sterk want in WOI waren veel rekruten 
analfabeet en in WOII waren veel minder mensen analfabeet. Het was ook 
een heel homogene groep. 

 

2.3 Schaie & Strother (1968) 

Deze onderzoekers hebben de vraag anders bekeken. Er zijn problemen met cross-sectioneel design en met longitudinaal 
design.  

De ideale manier om het flynn-effect te onderzoeken was via een cohort-sequentieel design ⇒ men gaat dezelfde mensen 
over de tijd heen volgen, maar dit deden ze over verschillende generaties heen. Men haalt de leeftijds- en cohort-effecten uit 
elkaar. 

 

Dit leidde tot Seattle Longitudinal Study. We zien dat de 
scores vooral voor redeneertaken enorm stegen van 
generatie op generatie. 

We zien dat het effect het sterkst is op de redeneerfactor. 

We zitten met goed design: we vinden evidentie dat 
intelligentie er op vooruitgaat id VS. 

2.4 Flynn 

Het Flynn effect werd via 2 soorten designs onderzocht door Flynn. 

a. Twee bestaande testen en één cohort.  

Er werd een oude en een nieuwe versie v Wechsler IQ tests gebruikt. Hij vond 18 studies in de VS die de vgl maakte over 
verschillende jaren heen en hij vond een gemiddelde van 4.69 IQ-punten (tss oude en nieuwe). Om de 5j w eeen nieuwe versie 
uitgebracht.  

Dit heeft men in 14 gein̈dustrialiseerde landen gerepliceerd en men vond een sterker effect: tussen 6 en 25 IQ- punten stijging. 

Dit is een robuust effect: niet alleen id VS maar ook in andere westerse landen.  
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b. Eén test en verschillende cohorten. 

Verschillende cohorten krijgen hier dezelfde test, bv. studies bij 
verplichte legerdienst (Denemarken). Generatie op generatie werden 
mensen met dezelfde test getest. Er is evidentie voor een stijging en het 
is ook opgesplitst in percentielen. We zien dat bij de zwakkere 
percentielen het effect iets sterker is. 

We krijgen scores voor 10e, 25e 50e 75e en 90e percentiel 

We zien 2 fenomenen: 

1) Ze stijgen allemaal, maar is groter bij lagere percentielen 

2) Flynn-effect is groter bij mensen die minder hoog scoren op 
intelligentie 

⇒ Interessant: als we 2 versch. onderzoeksmethoden gebruikten, 
krijgen we zelfde conclusie: intelligentie gaat erop vooruit 

 

2.5 Betekenis van het effect 

Het is een robuust effect. We vinden het effect over verschillende designs en culturen.  

Het hangt samen met effecten in het leven: 

- Bv. Vroeger waren de meeste mensen landbouwer of arbeider, nu zitten er veel meer mensen id dienstensector. 
- Bv. Meer cognitieve uitdagende: tv-series, hobby’s, ... 

Wat is de verklaring niet voor dit effect: 

• Test sofistication biedt slechts beperkte verklaring 
o Hoe meer je vertrouwd bent met testen en het afname ervan (eender welke testen), hoe beter je daarin 

w. Nu vinden we tegenevidentie vd predictieve validiteit v IQ: deze daalt niet.  
o Het effect zet zich door, ook nadat testing erg verspreid is. 

• Algemene stijging van SES zorgt voor stijging van IQ: SES hangt vooral samen met verbale component en 
gekristalliseerde intelligentie.  

o Het flynn-effect is vooral niet-verbaal / g. 
o Bv. NAEP is een studie in Amerika over evaluatie van het leren vd kinderen. Dit meer vooral het verbale en 

gekristalliseerde en hier zie je het flynn effect veel minder tot zelfs niet (NAEP-testen stegen niet).  
• Genetische effecten: differentiële fertiliteit werkt tegenovergesteld (~Cattell) 

o Als dit juist zou zijn, zou het omgekeerd moeten zijn.  
o Gemiddeld genomen is intelligentie v moeders met grote gezinnen lager, dan bij moeders met kleine 

gezinnen.  

Het effect is er, we weten dat het een omgevingseffect is, maar waarom is niet duidelijk. Er is een probleem v multicollineariteit 
van de verklarende factoren. Heel veel dingen tezamen verklaren het effect. Een eerste iets waar we aan kunnen denken is de 
fysische omgeving (zie volgende), ten tweede kunnen we denken aan de sociale factor.  

3. Fysische omgeving 

Causaliteit lijkt duidelijk, maar men moet ook rekening houden met omgekeerde causaliteit, bv. mensen met hogere 
intelligentie komen minder snel terecht in auto-ongeluk. 

3.1 Directe hersentrauma’s 

Effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied 

Dit komt gelukkig niet vaak voor. 

• Bv: Frontaal-pariëtaal systeem ➝ werkgeheugen 

• Bv: Hippocampus    ➝ opslaan nieuwe informatie 

• Bv: Broca’s/Wernick’s   ➝ verbale moeilijkheden 
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Effect van hersenschudding 

Dit komt wel vaker voor. 

• Er is weinig effect op Gc, maar meer op Gf. 
• Er is een effect op werk-geheugenfuncties in laboratoriumtaken (bv. WG-taken, snelheidstaken,…) 

o Die mensen met de hersenschudding hebben ih verleden meer variabiliteit: ze ervaarden zelf niet dat ze 
bepaalde dingen niet meer konden, maar hun omgeving kon wel inschatten hoe een bepaalde persoon 
minder goed was in iets. 

o Dit blijkt dus te correleren met klachten vd partner (wat de partner ziet itv cognitief functioneren).  
• Er is een verhoogde kans op Parkinson. 

3.2 Prenatale - en babygezondheid 

In dit onderdeel hebben we een groot probleem met multicollineariteit (de prenatale gezondheid hangt sterk af v veel factoren, 
idem met babygezondheid). Deze zijn gerelateerd aan SES en intelligentie vd moeder. Enkele bevindingen: 

• Er is geen correlatie tss Bayley’s schalen en IQ (~begin kleuterschool). Het is niet omdat een baby trager ontwikkelt, 
dat zijn IQ lager ligt. 

• Correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59). Gedrag kunnen we wel koppelen aan klassieke intelligentie. 

• Er is wél een relatie met geboortegewicht en intelligentie: één studie had gevonden dat er .3-.5 IQ punten voor elke 
100 gr boven de 2500 g bijkomt. Bovendien kan geboortegewicht ook een effect hebben tgv de leeftijd vd moeder 
(optimaal is tss de 25 en 32j.   

o Probleem: collineariteit met IQ vd moeder, want we zien dat moeders met een sterkere intelligentie, 
zwaardere baby’s krijgen. Gewicht is v vanalles afhankelijk. 

o Als tegenargument kunnen we zeggen dat het effect zelfs optreedt bij EE-tweelingen. Er zijn weinig studies 
gebeurd en er zijn maar kleine effecten, dus dit moeten we met een korreltje zout nemen.  

• Wat we wel vaak gerepliceerd hebben is dat prematuur kindjes algemeen een lage intelligentie hebben. Dit zou 
kunnen dat bepaalde hersenontwikkelingen beter gebeuren in de baarmoeder en dat is bij die kindjes niet gebeurd. 
We zien -1 SD voor prematuren (vooral op abstract redeneren). 

3.3 Voeding 

Tijdelijke ondervoeding is niet noodzakelijk een probleem, zie bv. hongerwinter in Nederland (na WOII door onderbezetting v 
Duitsland). Men heeft na 18j gekeken naar het verschil in IQ tss baby’s die hongersnood hebben meegemaakt en baby’s die 
nog niet geboren waren. Er bleek geen verschil te zijn.  

Wat is het effect v chronische ondervoeding en intelligentie?  

• Chronische ondervoeding is een probleem van multicollineariteit en SES. Het komt nl. vooral voor bij arme mensen.  
• Ondervoeding heeft vooral effect op aandacht, werkgeheugen en schoolprestaties 
• Onderzoek met focus op ijzer- en proteïnetekort: effect van proteïnesupplementen op intelligentie is het sterkste 

indien gecombineerd met scholing in landelijk Guatemala. 
• Er is echter geen verklaring voor normale variabiliteit in het Westen. 

Onderzoek naar IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië (Victora et al., 
2015) (zie figuur). Men heeft gekeken naar familieinkomen bij geboorte en dan 
naar de duur van borstvoeding. 

Op elk SES-niveau zien we dat borstvoeding op termijn pos effecten heeft (= 
niet groot, maar draagt wel bij ad intelligentie). Dit had een effect op 
intelligentie en dat effect is groter bij mensen met een hoger inkomen. Die 
baby’s met langer borstvoeding, hadden een sterkere intelligentie. 

Opletten met multicollineariteit! Het kan zijn dat moeders die borstvoeding 
geven meer bezorgd zijn om gezondheid vh kind (was 30j geleden anders). 

3.4 Alcoholmisbruik 

Er is een verschil in alcoholisme en sociaal drinken. 
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3.4.1 Alcoholisme 

Hierbinnen maken we een onderscheid tss:  

• Alcoholafhankelijkheid: Je kan niet zonder, je bent fysiek afhankelijk. Het w gekenmerkt dr een tolerantie vr alcohol 
en onthoudingsverschijnselen.  

• Alcoholmisbruik: Er zijn af en toe episodes v extreem veel drinken (binge) ten koste v andere activiteiten. Men ervaart 
negatieve consequenties v zijn/haar drinkgedrag.  

Alcoholisme heeft ernstige beschadigingseffecten, vooral op… 

• Frontale lobben (abstract en visueel-ruimtelijk redeneren, werk-geheugenfuncties) 
• Limbisch systeem bij extreem misbruik, bv. Korsakoff’s syndroom: mensen gaan louter omwille van alcoholgebruik 

geen nieuwe info kunnen opslaan. 

Dit is ook aangetoond bij tweelingenonderzoek: de beschadiging kwam enkel voor bij de tweeling die alcohol dronk. 

Extreem gevolg: Foetaal Alcoholsyndroom (FAS) ⇒ FAS zal psychische en lichamelijke aandoeningen opbouwen tijdens de 
zwangerschap, die na de geboorte niet meer weg gaan. FAS is een van de belangrijkste redenen van de onderontwikkeling van 
de hersenen. Enkele symptomen: ondergewicht, microcefalie, epilepsie, hyperactiviteit, autisme,… 

3.4.2 Sociaal drinken 

⇒ met vrienden, thuis, zonder overdaad. Ook dit blijkt negatief effect te hebben! 

Er zijn aanwijzingen voor negatieve correlatie met g / Gf. Maar… Opnieuw fenomeen v 

• Multicollineariteit 
o Bv. Alcohol drinken tijdens eten is minder problematisch dan naast eten. Heeft te maken met SES (hogere 

sociale klasse drinkt vaker alcohol tijdens eten, lage ses vaak bier naast eten); want w minder/meer 
opgenomen ih bloed.  

o Bv. Moslimculturen ó Westerse culturen: in sommige culturen w meer alcohol gedronken of zelfs 
aangemoedigd.  

• Feedback: meer drinken ➝ minder in staat om te leren –➝ minder goede opleiding ➝ minder intelligentie 
ontwikkelen. 

3.5 Lood in de lucht 

Cfr. kwikzilver is neurotoxisch: “Mad as a hatter”: vroeger maakte men hoeden met kwikzilver ➝ hoedenmakers sneller ziek. 

Loodconcentratie id lucht is gestegen van .0016 tot 15 μg/dL in de voorbije 6000 jaar. Er zijn reeds aanwijzingen dat lood een 
gevaar is voor intelligentie tijdens Romeinse rijk. Men deed soms lood bij wijn als smaakverbeteraar, maar men merkte dat 
mensen vreemde, cognitieve dingen gingen doen.  

Adhv onderzoek met melktanden kan je kijken hoeveel lood ih lichaam vh kind zit. Er zijn correlaties met IQ en klachten 
leerkrachten over impulsief gedrag, effect van 6 à 7 IQ-punten lager dan wanneer loodconcentraties niet aanwezig was. 

• Was vroeger nog sterk aanwezig! Benzine bv. bevatte toen nog lood, dus iedereen die kortbij grote autoweg woonde, 
had meer lood in omgeving. 

• Interessant: Needleman (opzetter v dit onderzoek) werd aangeklaagd, omdat er vanuit industrie enorm grote 
belangen achter schuilde. Benzine zonder lood is veel gemakkelijk en goedkoper te produceren dan benzine met 
lood. 
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Concentraties die volgens USCDC samengaan met welke problemen. In tabel 9.1 staat dat minder dan 10 μg/dl veilig is. We 
weten dus dat er een negatief effect is v lood op intelligentie, maar een recente meta-analyse (zie rechtertabel) toont dat er 
reeds vanaf lage concentraties al een effect aanwezig is; vanaf 2.4 microgr. verlies je bijna 4 IQ-punten.  

Opletten: collineariteitsprobleem. Wie woonde kortbij? Mensen bij industrie en wegen, dit zijn vaak mensen met lage SES. 
Maar: studies in Australië en Kosovo vinden na controle voor andere variabelen nog altijd effect. 

Er is vooral een effect op populatieniveau en in niet-Westerse samenlevingen. 

� De belangrijkste loodbron (benzine) is nu weg uit onze omgeving. 
� Dit kan de spreiding in populatie niet verklaren… 

4. Sociale omgeving 

• Problemen met het meten vd omgeving (vb. SES) 
• Geen omvattende theorie van de sociale omgeving 
• Grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, met genen en met de fysische omgeving 

4.1 Socio-economische status (SES) 

⇒ Veel bestudeerde element/aspect. 

We weten dat er een redelijke correlatie is tussen .30 en .40 v SES met IQ. Als je 2 uiterste klassen vgl: ± 15 IQ-punten tussen 
hoogste en laagste klasse (= 1 stddeviatie, ~blanken en zwarten in VS). 

In begin vd eeuw was dit verband ook al aanwezig. Er was een duidelijk effect dat intelligentste kinderen uit de laagste SES 
kwamen. Hoe kan dit?  

� Grotere groep: ih begin vd eeuw had men een kleine toplaag en een uitgebreide lage SES (landbouwers en arbeiders). 
Deze scoorden substantieel lager op intelligentie, maar er is een zeer grote distributie.  

� Als laagste groep veel frequenter aanwezig is, komen er uit deze groep meer intelligente kinderen. 
� Atm is dit onduidelijker, want itv distributie is dit effect minder sterk.  

4.1.1 Causaliteit 

Wat is de causaliteit? Is het zo dat SES leidt tot een IQ? Veel mensen hebben dit idd causaal geïnterpreteerd: IQ ➝ SES. 
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• Maar de evidentie kan ook omgekeerd: Je IQ 
zorgt dat je in bep. SES terecht komt, bv. Als 
zoon minder intelligent is dan vader, is de 
kans substantieel dat de zoon daalt op SES-
ladder (zie figuur).  

In deze studies keek men naar de IQ van vader 
en zoon en men ging ook kijken naar de SES. 

⇒ Zonen die slimmer waren dan hun vaders, 
hadden een grotere kans om in een hogere 
SES terecht te komen en omgekeerd.  

Verticaal = verschil in IQ-punten, horizontaal = verschil in SES 

• Maar we zien dat IQ in adolescentie de SES voorspelt op latere leeftijd.  
• Maar SES hangt ook samen met ouderlijke genetische constitutie, bv. in VS gebruikt men IQ-testen als toegangsproef 

voor hoger onderwijs. 

⇒ Causaliteit die vaak gebruikt (SES leidt tot IQ), kan dus ook andersom zijn (IQ leidt tot SES) 

Probleem: SES is een te omvattend begrip (~Hunt). Het is niet duidelijk wat juist een effect heeft op onze aspecten v 
intelligentie. Het is interessanter om te kijken naar welke kenmerken ertoe leiden dat kinderen meer of minder intelligent w. 

4.1.2 Adoptie 

Een vd manier om voorgaand probleem in kaart te brengen: adoptie.  

Dit behandelen we adhv de studie v Skodak & Skeels (1949): Men is gaan kijken of adoptie een effect heeft op de intelligentie 
vh kind. Men is gaan kijken naar het IQ vd biologische moeder (gemiddeld 86) en naar de IQ vh geadopteerd kind (gemiddeld 
108). Dit zag men als een indicatie dat adoptie op zich een effect heeft op intelligentie. 

Dit zou een overschatting kunnen zijn omdat we de IQ vd biologische vader niet kennen, er is sprake vd flynn-effect en er zou 
ook sprake kunnen zijn van regression to the mean. Die 86 is dan best laag. 

Resultaten: 

� Hoger IQ dan te verwachten obv IQ vd moeders (108 vs 86) 
� Maar correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31) 

Deze studie heeft men vergeleken met de Minnesota Trans-Racial Adoption 

Study ➝ toont vergelijkbaar resultaat (zie Tabel 9.2). 

We zien hier dat geadopteerde Afro-Amerikanen, een gemiddeld IQ hadden v 
106 toen ze in pre-school zaten en 12j later hadden ze een IQ van 98. Dit w 
gezien als een indicatie dat adoptie inderdaad een positief effect heeft op 
intelligentie, omdat we weten dat deze populatie gemiddeld een lage 
intelligentie heeft. 

 

⇒ Heel duidelijk effect v omgeving op adoptie. 

4.1.3 Problemen 

- Systematisch probleem v deze studies: men kijkt enkel naar intelligentie vd moeder, maar men heeft geen informatie 
over IQ vd vader.  

- We hebben ook geen info over de regressie naar gemiddelde. Het is logisch dat die kinderen meer het gemiddelde IQ 
scoren. Een mog. oplossing zou het vergelijken v geadopteerde vs niet-geadopteerde kinderen uit zelfde gezin zijn. 
Kinderen die geadopteerd zijn scoren 1 SD hoger op intelligentie. Kinderen afgestaan ter adoptie scoren dus hoger op 
intelligentie dan kinderen die niet afgestaan zijn. 

- Soms/vaak is er sprake v selectieve plaatsing, waarbij kinderen niet ad random in een gezin geplaatst w. 
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Capron & Duyme (1989) vonden met hun studie een mog. oplossing voor bovenstaande problemen. Zij keken naar het effect 
v alles samen (zie tabel 9.3):  

• Ouders die adopteren vanuit lagere en hogere SES (adoptie-ouders) 
• Geadopteerde kinderen die uit lagere en hogere SES komen (biologische ouders)  

 
� Er is een verschil tss het IQ vd kinderen in adoptie-ouders met een hoge SES en adoptie-ouders met een lage SES. 

� Er is ook een verschil id intelligentie v kinderen afhankelijk vd SES v hun biologische ouders. Dit kan geen omgevingseffect 
zijn, dus dit wijst waarschijnlijk op een distaal genetisch effect. 

Sluit aan bij vorige bevindingen: Complementariteit 
tussen genetische en omgevingsbenadering van 
adoptiestudies 

Variabiliteit hangt het meest samen met intelligentie v 
biologische moeder (= evidentie vr genetische basis). 

 

4.2 De thuisomgeving 

De thuisomgeving is heel cruciaal. Kenmerken zijn: leesmateriaal, intensiteit en kwaliteit van de interactie met ouders, 
aanmoedigen van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid/autonomie (⇒ meest proximale variabele voor IQ, maar men moet 
het ook distaal kunnen verklaren, zie verder). 

Dit kan gemeten w adhv de Home Observation for Measurement of the Environment: we vinden duidelijke relaties met IQ in 
VS, de Filippijnen en Kosovo. 

Echter, opnieuw krijgen we een groot probleem met de collineariteit. 

• Proximaal: stimulerende omgeving ➝ betere score intelligentietest 
• Distaal: intelligente moeders en vaders geven genen door aan kinderen en zorgen ook voor meer stimulerende 

omgeving thuis (ze weten beter hoe cogn. te stimuleren). 

 

Er is een overlap met de SES. We kunnen kijken naar we het 
sterkst een effect: SES of de stimulerende thuis omgeving? 

We zien dat de stimulerende omgeving een sterker effect heeft 
dan SES. De beiden samen hebben het sterkste effect op 
intelligentie. 

4.2.1 Focus: Interventiestudies 

Interventiestudies zijn studies opgezet om cognitieve functies v kinderen te verbeteren en intelligentie te stimuleren.  

Dit kan men adhv Head Start Programma’s; kwetsbare kinderen (voor de leeftijd v 5j) extra ondersteunen voordat lagere school 
echt begint (“head start”). Dit vooral bij kinderen uit een laag SES-milieu. 

Maar… Er bestaat controverse over Head Start programma’s: 

• Reeds in ‘69 zei Jensen dat het niet werkt. Er is wel een effect, maar kortdurende programma’s hebben kortdurend 
effect. We kunnen ook stellen dat er geen kritische periode is voor intelligentie-stimulering.  

• Meta-analyses tonen aan dat duur vh effect afhankelijk is vd duur en intensiteit vd interventie: hoe langer ze duren, 
hoe groter het effect. Dit kan oplopen tot 9 IQ-punten na vijf jaar. 
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Het bekendste Head Start Programma is het ABCDerian project (bij zwarte kinderen). Dit is een intensief project voor kinderen 
uit zeer depriverende omstandigheden (zie figuur 9.6). 

� We zien bij beide groepen een stijging, maar vooral een effect bij de 
experimentele groep, dat IQ daalt met de leeftijd, maar ze blijven wel 
een hoger IQ hebben dan de kinderen uit de controlegroep.  

o Het effect blijft dus ook bestaan omtrent goede, 
stimulerende voeding. 

o Bovendien: effect op scholing.  

� Vooral effecten op academische prestaties en sociale en 
gedragsmatige problemen (ze gaan langer naar school, maken meer 
de school af,…). Cfr. TEEP project: Turkish Early Enrichment Program 
Project: men werkt niet rechtstreeks met kinderen, maar met 
moeders v jonge kinderen. Men stimuleert moeders om hun kinderen 
te stimuleren.  

� Dit effect zien we ook bij onthaalmoeders en kleuterscholen: positieve effecten op cogn. ontwikkeling v kinderen. 

Algemeen: het effect op intelligentie is niet zó groot, maar de grootte zit op academische prestaties en gedragsmatig 
functioneren. Kinderen die in Head-Start Programma’s zitten… 

• Minder schooluitval 
• Betere diploma’s 
• Minder gedragsproblemen 

⇒ Vanuit pedagogisch zicht is dit voldoende argumentatie om headstartprogramma’s aan te bieden.  

Men stelt zich de vraag… Zijn deze projecten te betalen? Men maakt een onderscheid tss theoretisch en economisch 
perspectief (projecten betalen zichzelf terug op lange termijn): 

• Bij TEEP heeft men kosten en baten (op termijn) berekend 
o Kosten: investeren in de projecten 
o Baten: minder kans om school niet af te werken en meer kans op hogere opleiding, zorgt voor meer kans 

op werk (met toegevoegde waarden) en betalen ze gemiddeld gezien meer belastingen.  
• Men moet niet alleen op individueel niveau kijken maar ook naar maatschappelijke gevolgen (20, 25j later).  

o Moreel goede daad vd MS voor het individu 
o Vanuit beleidsperspectief interessante investering (betaalt zich uiteindelijk terug). 

4.3 Familiegrootte en geboorteorde 

Familiegrootte en geboorteorde hebben effect op intelligentie. Hoe 
groter de familie, hoe minder intelligent de kinderen (en het 1ste kind is 
vaak het meest intelligent) ⇒ negatief verband. 

r = -.15 à -.20 tussen familiegrootte en IQ 

 

Hier zijn 3 mogelijke verklaringen voor: 

1) Proximaal dysgenetische effecthypothese 
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Moeders met meer kinderen scoren lager op IQ-testen. 
Mensen die minder intelligent zijn, zijn minder geïnteresseerd 
in intelligentie, maken meer kinderen en geven hun 
‘negatieve’ genen door aan hun kinderen. 

Niet alleen het gem. IQ in grotere gezinnen w lager, maar ook 
het IQ vd moeder in grotere gezinnen is lager (zie figuur 9.8). 

Mogelijke verklaring: het zou rechtstreeks genetisch zijn. 

 

2) Distale dysgenetische effecthypothese 

Moeders met een lager IQ zijn minder in staat om een stimulerende omgeving aan te bieden. 

3) Omgevingsverklaring 

Met wie komt het kind in contact? ➝ Confluence-model van Zajonc, Als je enig kind bent, leer je alles v 2 volwassenen 
(en de interactie hierin). Hoe meer volwassenen aanwezig zijn, hoe meer kinderen ervan kunnen leren. 

• Als je met 2 bent, zijn jouw interacties anders (jongere of oudere sibling + volwassenen) 
• Eenoudergezinnen: IQ ligt gemiddeld beetje lager.  

Maar… Bij grootoudergezinnen zien we niet echt een positief effect. 

⇒ Dit model kan dus relatie tss familiegrootte en IQ niet volledig verklaren. 

 

Effect van geboortevolgorde: 

• De 1ste heeft een hoger IQ dan de 2e, 2e hoger dan de 
3e,… Zie studie (Noorwegen, rekruten). 

• Ruw geschat: 1 IQ-punt naar beneden per kind. 

• Maar… Is dit echt een omgevingseffect, of biologisch 
gezien? ➝ Atm zijn we zeker dat het niet biologisch is. Men 
heeft dit onderzoek op helft v populatie (mannen) 
onderzocht. Er zijn een klein aantal mensen waarvan 
broer/zus overleden is (zie lichtgrijzen): bij overlijden 
jongere sibling, stijgt IQ v degene die overblijft. Dit komt 
zelfs op niveau ve kind dat alleen thuis is. 

⇒ Echt omgevingseffect 
 

SES-verklaring: 

• Moeders met lager IQ, komen uit lagere SES.  
• Je IQ, inkomen, omgeving,… Is slechter/lager.  
• Effect hiervan is dat (niet owv 1) en 2)) kinderen in minder stimulerende omgeving etc leven. 

Crowding-effect: als je enig kind bent, krijg je eigen kamer voor jou alleen waarin je je kan terugtrekken,… Als het 
thuis drukker is, heeft dit een negatief effect op intelligentieontwikkeling (je kan je minder concentreren etc. ). 

4) Enorme toename van scholing id voorbije eeuw (op alle indicatoren!) ➝ zie verder. 

5. Scholing 

Afgelopen eeuw zien we een enorme toename van scholing (op alle indicatoren!): 

• % toename v kinderen die naar school gingen op/tot 15-19 jarigen. 
• Meer aantal jaren verplicht naar school (in principe is het tot 18j, maar velen studeren verder). 
• Afname analfabetisme  
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• Meer deelname aan hoger onderwijs 

⇒ Alle indicatoren te maken met school in populatie, zijn er de laatste 100j op vooruit gegaan.  

Als we kijken naar het effect v school, moeten we een onderscheid maken tss Gc/Gf: 

• Gc: Op school leer je veel dingen kennen (bv. Talen, wiskunde-opgaven, aardrijkskunde,…) ➝ was vroeger norm 
(leerkracht zegt en lln reproduceert) 

• Gf: Bovendien leer je leren (met nieuw materiaal omgaan, hoe je in bep. situatie moet reageren,…). ➝ w steeds 
belangrijker.  

Intelligentie kan gezien w als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan te pakken. Dit is mede bepaald door scholing. 

5.1 Effect van scholing op IQ-scores 

Uitdaging vanuit onderzoek is het aantonen dat IQ écht door scholing komt. We 
moeten kunnen aantonen dat IQ-stijging wel degelijk te maken heeft met 
scholing/opleiding. 

Hebben we evidentie dat scholing IQ-scores opduwt? Heeft scholing effect op IQ-
scores? JA: 

• Voor WOII zagen we reeds een duidelijk effect van scholing. 
o Heel veel dorpen hadden geen toegang tot scholing (kinderen 

in dorp dichtbij spoorwegen en stations konden sneller naar 
school gaan). Men vond hier een duidelijk en sterk effect.  

o Atm (in onze context) is dit niet relevant; er is leerplicht tot 18j. 
Hiermee kunnen we variabiliteit v intelligentiescores niet 
verklaren.  

• Relatie IQ en niveau van scholing.  
o Maar: correlatie ≠ causaliteit! Er is effectief een relatie tss IQ en scholingsniveau, maar het is niet omdat je 

langer studeert dat je een hoger IQ ontwikkelt. Het kan ook omgekeerd zijn.  
o IQ voor jouw schoolervaring (id lagere school) voorspelt hoe lang je school zou volgen en zou verder 

studeren.  
o Bovendien: afhankelijk v je studiekeuze ih middelbaar, zie je dat IQ kan stijgen (uitdagendere richting bv.). 

• We zien ook een interactie tussen IQ en SES op drop-out (ó scholing) 
o Zie figuur 2.4: zowel IQ, als SES w gemeten op gestandaardiseerde schaal. Men kijkt naar kans op drop-out.  
o We zien dat deze kans verbonden is met SES: als je onder gemiddelde zit, heb je als kind 20% kans om een 

drop-out te zijn.  
o Effect met intelligentie is nog véél sterker: 2std-deviaties onder gemiddelde (IQ v 70) heb je 65% kans om 

je opleiding niet af te werken.  
o + kans om een bachelor diploma te behalen (zie grafiek).  

⇒ Er is een verband, maar SES kan je niet zomaar wegdenken. 
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Opnieuw rijst de vraag naar causaliteit: 

• Studie uit Noorwegen:  
o IQ-test op 13 en op 18 jaar, diegenen die verder studeren hebben een hoger IQ, zelfs na controle IQ op 13 

jaar 
o Kinderen met sterkere opleiding in middelbaar achter de rug (ó kinderen drop-out), gaat je IQ op 18-

jarige leeftijd hoger liggen; ookal was dit hetzelfde op 13j met de drop-out.  
• Winship & Korenman (1997): onderzochten hetzelfde. Resultaten: gemiddeld 2.7 IQ-punten meer per extra jaar 

scholing 

Conclusie: er is een effect van scholing op IQ.  

5.2 Hoe heeft scholing dit effect? 

• Kennis en cognitieve vaardigheden: je leert gwn hoe de wereld in elkaar zit (~Gc).  
• Wat pedagogen zeer belangrijk vinden:  

o Probleemoplossen los van concrete context 
o Abstract conceptueel denken (alfabetisme) 
o Detecteren van patronen in stimuli 

~Flynn-effect: deze aspecten komen atm veel meer aan bod. Vroeger was het dat de leerkracht vertelt en de 
student blokte dit vanbuiten. Nu moedigt men zelf denken echt aan. 

Het is heel moeilijk om rekening te houden met feedbackloops tss IQ en scholing. Intelligente kinderen hebben meer kans om 
in sterkere richting terecht te komen, meer uitdaging betekent sterker IQ, etc. 

6. Intelligentietraining 

Op de Amerikaanse markt vinden we vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie. Dit is vooral zo omdat veel 
mensen daar een IQ-test afnemen. Dit is hier veel minder het geval. Een typisch test dat daar vaak wordt afgenomen is SAT Dit 
wordt voor bijna elke studie afgenomen en veel mensen willen daar goed op scoren. Het bepaalt namelijk of je aan een 
bepaalde studie mag beginnen of niet. Dit lokt veel trainingen uit. 

Er is wel evidentie dat die trainingen in zekere mate werken voor bepaalde intelligentieaspecten. 

Het gaat van het trainen van vaardigheden in hoe de test af te leggen (kortdurende training: bv. wat zijn goede strategieën 
voor correctie bij raden) tot leren van kennis (langdurende training: bv. de hele Amerikaanse geschiedenis). 

Er zijn effecten van .10 tot 1 afhankelijk van duur van training. Er is vooral een stijging voor Gc (niet Gf). 

Een toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar is niet gecorreleerd met G. 

Er is gemengde evidentie voor het trainen van Gf. 

- Training in gebruik van telraam verhoogt de score op 
RPM in Sudan. Die Gf kan dus wel getraind worden. 

- Men heeft een poging gedaan om een schoolprogramma 
te ontwikkelen met focus op abstract redeneren 
(uitdagend intellectueel materiaal in fysica-lesmateriaal) 
binnen wetenschappen. In de VS bleek geen effect te 
hebben, dus het was niet succesvol. 

Hoe is dit te verklaren, het onsucces? Het kan zijn dat in de eerst 
studie de Sudanese kinderen in vgl met Amerikaanse kinderen 
reeds een lager niveau hebben bij de start, waardoor er meer 
ruimte was om te verbeteren. Het waren zeer verschillende 
studies en populaties.  

Er is wel evidentie dat de verwerkingssnelheid trainbaar is. Bv. Figuur: visuele waarnemingstaak waar 
men een afbeelding kreeg met een vraag zoals “Staat er een ‘k’ in dit rooster?” Hoe meer men dit 
oefende, hoe beter men werd. Deze snelheid v visuele waarneming gaat van 200 naar 20 msec. Voor 
specifieke taken kunnen we de snelheid geweldig doen afnemen.  

Maar… Hier is een probleem mee.  
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• Psychologisch betekent het ‘trainen’ iets anders. Men gaat de basisprocessen automatiseren: dit verandert de aard 
van het proces 

Correlatie met intelligentietesten w groter bij leren, maar uiteindelijk verdwijnt ze. We meten vaak andere dingen 
(en niet zoals een thermometer die àltijd temperatuur meet). Hetzelfde taakje meet niet altijd hetzelfde construct. 

• Alle processen die geautomatiseerd hebt, maakt ruimte vrij voor andere taken.  Bv. Op school leer je lezen. Nu gebruik 
je lezen om te leren. 

Er is een hypothese dat het automatiseren moeilijker gaat bij mensen met dyslexie. 

Enkele studies omtrent het trainen van werkgeheugen: 

• Jaeggi et al. (2008): verschillende n-terug taken gedurende 1 tot 19 dagen. X X Y 
Z Z X Y X ➝ Score op Gf steeg ifv lengte vh onderzoek: hoe langer de training, 
hoe hoger de score. Blijkbaar is het dus mog. om je WG te trainen.  

• Posner & Rothbart (2007): trainen van visuele aandacht (zie figuur 9.13).  
• Ook is er een effect van gaming (positief), zelfs bij wie normaal niet gamet (≠ 

vraag v kip en ei).  

7. Uitdagingshypothese 

Uitdagingshypothese (~Hunt) ⇒ intelligentie ontwikkelt wanneer men omgevingsuitdagingen het hoofd probeert te bieden 
(binnen het reactiebereik bepaald door de genen) 

7.1 Principes 

1) De fysische omgeving beperkt het reactiebereik bv. een goede omgeving zonder lood kan je niet ‘nog’ beter maken.  
2) Gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de sociale omgeving. Sociale omgeving is belangrijk om 

intelligentie naar boven te kunnen duwen.  
3) Persoonlijk engagement met omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie. Zie vorig H; intellectueel engagement 

maakt dat je van eenzelfde omgevingskwaliteit, meer profijt haalt. 

7.2 Speculatieve ideeën 

Speculatieve ideeën die Hunt naar voren schuift:  

Het geloof in de onveranderlijkheid v intelligentie beperkt de ontwikkeling ervan 

Intelligentie kan je zien als vaststaand gegeven (mensen denken dat je geboren bent met een intelligentie, en hiermee moet 
leven), óf als het resultaat v oefenen en stimulatie (als variabele).  

Carol Dweck heeft hier een theorie over en die wordt vaak gebruikt in de 
praktijk. Er zijn hier wel een aantal dingen die nog bevestigd moet worden. 
Volgens hem zijn er 2 soorten mindsets: 

• Groei mindset: stelt dat als je faalt, je dit ziet als een mogelijkheid 
om te groeien 

• Gefixeerde midset: stelt dat als je faalt, dat je het gewoon moet 

opgeven.  

Er zijn trainingen om fixed mindset bij kinderen te veranderen naar growth mindset. Er is wel evidentie dat die trainingen 
kunnen helpen bij mensen met faalangst. 

We hebben genetisch effect (niet alles is mog), al krijgen we ook duidelijke omgevingseffecten.  

De maatschappij moet uitdagingen aanbieden 

De maatschappij is complexer geworden en mensen gaan er meer en meer een actieve rol in spelen. Nieuwsberichten kwamen 
bv. enkel vh nieuws op tv, nu heeft iedereen een blog etc. (= voor- en nadeel, zoals bv. fake-news).  

~ Flynn-effect: intelligentie gaat erop vooruit, dus moeten we zien dat onze batterijen regelmatig geupdated worden.  
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~Smartphone 

Meta-uitvindingen (bv. het wiel) vooral in MS’en die open zijn en in direct contact staan met 
andere MS’en 

Jared Diamond heeft een boek geschreven en stelt dat als bepaalde uitvinden in een 
maatschappij komen die open is en in direct contact staat met anderen, die kennis sneller 
verspreid worden en men leert er sneller uit. 

Bv. Ontstaan v landbouw is op versch. plaatsen id wereld gebeurd, maar vooral in Euraziatisch 
deel heeft dit geleid tot geweldige evolutie. 

� Argumenten: in Euraziatische gedeeltes heb je geen majeur-a-fysische beperkingen tot 
contact.  

� Ontdekkingen id ene groep w makkelijk opgenomen en doorgegeven in een andere 
groep. 

8. Wat veroorzaakt het Flynn-/Cohorteffect? 

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de omgeving, maar er zijn veel verschillende verklaringen te geven: 

• Terugdringen v extreme belastende omgevingen zoals bv. het lood dat weg is, inentingen tgn ziektes, Kind & Gezin,… 
• Algemene scholing en schoolplicht 
• Daling van familieomvang (minder kinderen ➝ meer aandacht) 
• Toegenomen complexiteit van de omgeving (we leven in een kennisMS). 

⇒ Veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen. 
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Thema 4 
Toepassingen van intelligentie 

Hoofdstuk 1 
Bruikbaarheid van intelligentie 

Waarom is het zo belangrijk dat we intelligentie kunnen meten? Een van de redenen is omdat het zo sterk samenhangt met 
een aantal succesfactoren in het leven. Het is de beste voorspeller voor academisch succes en succes op het werk. 

1. Problemen in het onderzoeken van de relatie tussen intelligentie en succes 

1.1 Het conceptuele criteriumprobleem 

Hoe meet je succes in het leven? Dit is niet zo duidelijk. Hetgeen dat je wilt voorspellen is moeilijk te definiëren. Als je gaat 
kijken naar academisch succes of succes in een job, dan kiezen we een aantal factoren die ook conceptuele problemen hebben: 

• We kijken naar gemiddelde schoolresultaten (GPA) en drop-out als we iets willen zeggen over academisch succes, 
maar er zijn verschillen tussen klassen en scholen.  

o GPA tonen onvergelijkbare scores: 80% in de ene school betekent niet hetzelfde als 80% in de andere 
school. Scholen hebben vrij veel autonomie om punten toe te kennen.  

o Ook bij drop-puts zijn er moeilijkheden: sommige scholen willen zoveel mogelijke kinderen behouden en 
andere scholen willen alleen topleerlingen. 

• Inkomen als succes op het werk, maar er zijn systematische verschillen tussen beroepsgroepen.  
o Als je id banksector een hoge functie bekleed zal je wss meer verdienen dan iemand die in een andere 

sector dezelfde functie bekleed.  
o Er zijn ook verschillen tss landen. Een inkomen is mss niet zo een goede indicator v hoe goed je het doet 

op je werk. 
• Jobprestatie als succes op het werk, maar onbetrouwbaar, subjectief en partieel.  

o Een job heeft vaak partiële functies: om 1 job uit te oefenen moet je soms goed zijn in meerdere dingen 
en sommige dingen zijn onbelangrijk vr intelligentie. Het kan zijn dat sommige mensen heel goed zijn in 1 
domein v hun functie, maar in sommige domeinen minder goed. 

Toch vinden we substantiële correlaties tussen intelligentie en succes op academische en werk vlak. De correlaties zullen door 
deze problemen waarschijnlijk een onderschatting zijn. Hoe kan intelligentie een rol spelen in succes, en hoe kunnen we succes 
in het leven definiëren? 

1.2 Statistische problemen met predictieve validiteit 

1.2.1 Betrouwbaarheid 

Onbetrouwbaarheid van metingen zorgt voor onderschatting van een ware relatie met IQ  

⇒ rxy = rxtyt sqrt(rxxryy) 

� rIQ = .85 
� rpunten tussen .6 en .8 (rGPA ligt hoger) 
� rsupervisor .6 of minder 

Bv. 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 

1.2.2 Beperking van het bereik  

Homogeniteit van groep zorgt voor onderschatting ware IQ. Als we willen kijken naar of een toegangsproef succes voorspelt, 
dan heb je maar een zeer kleine groep die heel homogeen is. 
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� selectiebeperking als bijzonder geval 
� 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 

1.2.3 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. 

Bij kleine steekproeven komt type 2 fout relatief vaak voor (= ten onrechte de nulhypothese behouden). 

 

ð De drie bovenstaande problemen versterken elkaar.  

Hoe kunnen we deze statistische problemen nu oplossen? 

• Corrigeren voor onbetrouwbaarheid, maar alleen voor het schatten van theoretische verbanden 
• Corrigeren voor beperking van bereik, maar… 

o Alleen voor het schatten van theoretische verbanden  
o Bij een niet-toevalssteekproef 
o Enkel indien lineair verband kan worden gegeneraliseerd 

• Meta-analyses kunnen ook een oplossing bieden. Hierbij moeten we wel opletten voor vertekening.  

1.3 Problemen met proefopzet 

Prospectieve studies zijn ideaal, maar zeer duur. 

Vaak w dus retrospectieve studies (en cross-sectionele studies) het meest gebruikt, maar hier hebben we dan weer problemen 
met collineariteit (feedbackmechanismen). 

2. Intelligentie en academisch succes 

2.1 Intelligentie in het lager en secundair onderwijs 

Er is een correlatie v r = .50 met schooluitslagen. Deze is hoger in lagere school, maar lager in secundaire school. Het reële 

effect daalt niet, maar er is beperking van bereik. ➝ De homogeniteit in een secundaire school onderdrukt verbanden. 

 

We heeft het diploma niet gehaald? We zien vergelijkbare 
resultaten voor drop-out. Als we deze linken aan IQ, zien we een 
duidelijk effect. 

� Horizontaal: IQ scores in percentielen. 
� Verticaal: percent mensen die geen diploma hebben in het 

secundair onderwijs. 

Niet enkel punten, maar ook het afmaken van de school kunnen we 
linken met IQ. 

Correlatie CAT (IQ score) op 11 jaar en algemene schoolse prestatiefactor op 16 jaar (VK): 

Men heeft bij heel veel studenten testen afgenomen. Men heeft gekeken of er een algemene schoolse prestatie factor kon 
gevonden worden: 

- r = .81 voor algemene factor met IQ scores van 5 jaar ervoor. 
- r tussen .50 en .77 voor kernvakken 
- r tussen .40 en .50 voor praktische vakken 
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Kritiek: CAT eerder prestatietest dan intelligentietest. Het is logisch dat de correlaties dan zo hoog zouden zijn. Men heeft 
daarom een ander onderzoek gedaan waarbij men met de RPM (wordt niet aangeleerd op school, G is relatief weinig trainbaar) 
heeft gewerkt. 

We vinden vergelijkbare resultaten in IJsland met RPM: 

- r = .75 met wiskunde 
- r = .64 met totale punten 

2.2 intelligentie in het postsecundaire systeem 

2.2.1 Correlatie tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM (Gc vs Gf) 

We vinden een zeer hoge correlatie tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM (Gc vs Gf). 

We zien hier SAT (toegangsproeven USA), ACT 
(selectie IQ) en die correleren sterk met elkaar en ze 
correleren ook met de Raven Advanced Progressive 
Matrices, maar minder sterk. Dit betekent 
waarschijnlijk dat RPM meet Gf meet terwijl de 
andere testen meet Gc meten. Die 
intelligentietesten die we hebben, meten vooral Gc 
en dat is wat we het meest nodig hebben op school. 

Kanttekening: men gebruikt hier een ‘advanced’ omdat het gaat over studies in het post-secundair systeem. Het is beter om 
dan te differentiëren tussen advanced RPM en ‘gewone’ RPM 

Correlaties tussen toegangsproeven en schooluitslagen (GPA) 

- rSAT-GPA1 = .35 in geselecteerde groep na een eerste jaar 
- rSAT-GPA1 = .47 - .53 na correctie voor beperking v bereik. Dit is in lijn met de correlaties vh lager secundair onderwijs. 

Het toekennen van punten zijn verschillend van universiteit tot universiteit! Dit zorgt voor een onderschatting. 

Kans op behalen van bachelor diploma (NLSY79) 

➝ Dit correleert met je IQ. 

Men heeft gekeken naar de intelligentiescores en de kans dat die mensen een bachelor diploma halen. 

- 70% in topdeciel van AFQT halen hun diploma 
- 30% in achtste deciel 
- 10% in vijfde deciel 

2.2.2 Selectiebeslissingen 

Er is wel wat commotie rond de selectieproeven. Hier kennen we dat niet, maar in Amerika is dat een heel groot iets. Je bepaalt 
eigenlijk anderen hun toekomst en het is dus heel belangrijk dat die proeven goed genoeg zijn. 

• Perspectief van de sollicitant: Deze correlatie is rond de .50, en dit voelt niet voldoende. De student zal zich de vraag 
stellen: “Hoe verschilt verwachte prestatie in functie van testuitslagen? Is 25% verklaarde variantie voldoende?” 

• Perspectief van de instelling: Men stelt hier de vraag: ”Hoe verschilt de gemiddelde academische vaardigheid tussen 
geselecteerden en niet-geselecteerden? Halen we er eigenlijk wel de beste mensen uit?”  

Kanttekening: het hangt af vh aantal mensen je selecteert. Er is een interactie tussen selectieratio en testaccuraatheid. 
Dit zie je hieronder. 
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� Horizontaal: ‘rejection rate’ = aantal mensen die 
afgewezen werden. 

� Verticaal: de gemiddelde vaardigheden in percentielen. 

Als je zo goed als niemand afwijst, dan is de gemiddelde 
vaardigheid percentiel 50, wat niet ideaal is. Als je heel veel 
mensen gaat afwijzen en enkel de top selecteert, dan krijg je 
mensen die de beste vaardigheden hebben. 

Alternatieven en verbeteringen voor selectieproeven in het hoger onderwijs 

 

Zorgvuldigheid is belangrijk want opleiding biedt toegang tot 
goede jobs en welstand. Het is een cruciale beslissing! Hier zie 
je hoeveel mensen gaan verdienen afhankelijk van je diploma.  

Dit is niets nieuws, het ligt in lijn van de verwachtingen. Maar als 
mensen niet toelaat tot (hoger) onderwijs, dan beslis je dus op 
voorhand hun inkomen al. 

Is selectieproef een proxy voor SES? Meten we eigenlijk SES? Want we zien dat er vooral mensen met een hoger SES slagen 

voor de proeven en zo houden we de kloof tot stand. Zijn selecties een resutlaat vd SES? ➝ Hier is wel geen evidentie voor. 
We zien een indirect effect. 

‒ rSAT-GPA1  = .47 

‒ rSES-GPA1  = .31 

‒ rSAT-GPA1.SES = .44 

‒ rSES-GPA1.SAT = .05 

Er is een substantiële correlatie tussen SES en hoe goed je het doet na 1 jaar studies. Je 
kan dan gaan correleren tussen IQ scoren enerzijds en punten gecorreleerd voor SES (SES 
verschillen uitzuiveren) anderzijds. Dan zie je nog een correlatie van .44. 

Omgekeerd: als je gaat kijken voor de correlatie tussen SES en punten na 1 jaar 
gecontroleerd voor IQ scores, dan zien we amper een effect. Dat toont aan da die 
correlatie tussen SES en slagen voor 1ste jaar grotendeels verklaard wordt door IQ. 

⇒ Argument dat het gewoon een proxy is, klopt dus niet. Als je controleert vr SES blijft het bestaan, als je intelligentie meet 
voor IQ valt het effect v SES in belangrijke mate weg. 

Zouden secundaire schoolprestaties een bijdrage leveren ah voorspellen vd uitslagen ih 1ste jaar hoger onderwijs? We hebben 
meteen een probleem van ‘scholen kennen punten anders toe’, maar we zien wel in Amerikaans onderzoek dat het een 
bijkomende predictie is bij de selectieproeven. 

‒ rHSGPA-GPA1  =.39  

‒ rSAT1-GPA1 =.36 

‒ rSAT1&HSGPA-GPA1 =.46 

We zien de correlatie tussen SAT-score en GPA (gemiddelde). De punten in het middelbaar verklaren dy-us even goed je punten 
in het hoger als dat je intelligentie doet. Als we de 2 gaan samenvoegen dan verklaren ze nog meer. Je prestaties hebben dus 
een bijkomende voorspellende waarde voor je intelligentie. 
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Hoe komt dit? ⇒ SAT vertelt ons veel over of iemand het hoger aankan. Middelbare scores kan ons meer vertellen over inzet, 
motivatie, ... dit is een mogelijke verklaring: het verschil tussen kunnen en zullen. 

2.3 Postgraduaatopleiding 

Problemen: verdere homogenisering en er zijn 
grote verschillen tussen postgraduaten: 
specialisatie in geneeskunde is helemaal anders 
dan een doctoraat in de psychologie. 

Er is onderzoek gedaan naar de slaagkans voor 
studenten met scores in bovenste helft vs onderste 
helft van cognitieve test (selectietest). 

In nevenstaande tabel zien we testen die 
afgenomen worden bij toegang tot medical school, 
law school, ... we zien ook odds ratio. Dit zegt iets 
over de kans dat studenten een diploma behalen 
binnen een bepaalde specialisatie afhankelijk v of ze in de bovenste of onderste helft zaten (maw: slaagkans voor studenten 
met scores in bovenste helft / slaagkans voor studenten met scores in onderste helft). 

Bv. We zien dat mensen in die bovenste helft scoorden voor Graduate Record Examination, hebben 2,33 keer meer 
kans om hun diploma te halen dan de mensen die in de laagste helft zaten. 

Ondanks problemen zijn ook hier cognitieve testen voorspellend voor academisch succes. 

3. Intelligentie en jobsucces (succes in het werk) 

Er w vaak beweerd dat het logisch is dat intelligentie op school belangrijker is dan op de werkplek. Is intelligentie wel belangrijk 
voor werksucces? Dit is moeilijk te onderzoeken (diversiteit in contexten). 

3.1 IQ in het leger 

Onderzoek wordt vaak gedaan in het leger, omdat je daar een hele brede waaier van functies hebt waar je veel verschillende 
cognitieve vaardigheden voor nodig hebt. Bovendien heb je hier een coherente context (is vaak voor de rest v je carrière).  

Men heeft gekeken naar een aantal predictoren/variabelen: 

1) Vocational interest: interesses 
2) Temperament/personality: persoonlijkheid 
3) Cognitive ability: intelligentie/cognitieve vaardigheden 

⇒ Ze hebben versch. belangen. Hoe goed voorspellen deze 
variabelen zaken die we nodig hebben ih leger? Voor sommige 
delen heb je bv. capaciteiten nodig en voor anderen heb je 
meer je persoonlijkheid nodig.  

Intelligentie voorspelt niet alles, maar er zijn duidelijke kenmerken 
v jobs ih leger die het best voorspeld w voor jobs. Grootte vd 
voorspellende waarde: rond .6 (= niet minder dan wat we zien bij 
onderwijs: .5). 

IQ is de beste voorspeller v algemene militaire bekwaamheid en technische vakbekwaamheid, persoonlijkheid is de beste voor 
leiderschap, discipline en fitheid (men maakt wel een onderscheid tss kunnen en zullen).  

� Mensen die hoog scoren op intelligentietests, leren sneller wat er geleerd moet w in eenzelfde context 
� Meten dus ook leervermogen 

Oefening baart kunst; hoe langer men een functie uitoefent, hoe beter men er in w.  

Maar… die ability testen konden ook ons leervermogen voorspellen. Dit meten we vaak niet met onze intelligentietesten. 
Soldaten met hoge AFQT-scores functioneren na zes maanden beter dan soldaten met lage AFQT-scores na 42 maanden. 
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3.2 IQ in civiele jobs 

3.2.1 Tot en met lager management 

Men heeft lang gedacht dat het afh. is vd jobs (voor sommige jobs is intelligentie voorspellend, voor sommige niet).  

Een meta-analyse v Schmidt & Hunter (1998) toont dat algemene intelligentie een predictieve validiteit heeft, gemiddeld 
genomen over versch. jobs heen, van r = .50 (= zelfde als bij schoolse context). 

⇒ IQ is dus ook voorspellend in werkcontext! 

Selectie kan verbeterd w met werkproef, gestructureerd interview, jobkennis 
(Gc), maten v consciëntieusheid en integriteit. Het is vaak zo dat ze een 
ongestructureerd interview doen. De lichtgrijze balkjes tonen de correlatie 
tussen het goed functioneren en vb een ongestructureerd interview. De 
donkergrijze balkjes zijn in combinatie met de general intelligence. 
Ongestructureerde interviews doen het niet zo goed.  

Er zijn wel een aantal dingen bovenop de intelligentietests, die een toegevoegde 
waarde zijn. Die dingen zijn wel moeilijker te meten dan intelligentie. Dingen die 
wel simpeler te meten zijn en ook van toegevoegde waarde kunne zijn, zijn 

dingen zoals: hoe teder is iemand, hoe ethisch is iemand, ... 

⇒ Intelligentie selecteert vrij goed en soms beter dan vb een interview met iemand. 

We kunnen worksample dikwijls niet gebruiken omdat… 

• Tijds en geldintensief 
• Met worksample kan je niet alles testen 
• Observator nodig 

Maar vooral: wat voorspelt worksample? Hij moet weten wat hij moet doen! Voor heel veel jobs moet je je taak leren id job 
zelf… Bij job knowledge hetzelfde. 

3.2.2 Hoger management 

Er zijn een aantal problemen: 

• Beperking van bereik omwille van selectie 
• Moeilijk verkrijgen van de gegevens 
• Probleem van inherente multidimensionaliteit van criterium (zeker in hogere functies is er veel variatie v wat men 

moet kunnen).  
o Als je repetitief werk doet is het gemakkelijk om een criterium te bepalen, bv. glazenwasser 
o Jobmanagement bestaat uit veel versch. aspecten, bv. Hoe ga je om met personeel? Hoe goed ben je in 

crisiscommunicatie? Wat ken je over het te verkopen product?... 
o Loon is geen goed criterium 

• Gebruik van moeilijke tests (ARMP & MAT): wel verbanden, maar wat lager (.40) 
o We hebben testen die echt ad bovenkant (met moeilijke items) meten 
o Er komt wel nog degelijk een correlatie uit, maar dit ligt lager (rond .40) 

Ideale studie: Bell prospectieve studie: rIQ assessment van beginnend management – managementniveau 20 jaar later = .38 

� Men legt een moeilijke, typische situatie neer vr iemand en die moet daar dan zo goed mog. mee kunnen omgaan 
en koppelen met hoe experten er zouden op reageren. 

� Men heeft de correlatie bekeken v IQ-assessment v beginnend management, en hun managementniveau 20j later. 
Men vond een correlatie v .38. Er was een bijkomende predictieve validiteit v .06 voor situationele beoordelingstest.  

Het is niet zo dat intelligentie alles voorspelt, maar we kunnen met situationele beoordelingstest toch nog wat toevoegen. 
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3.3 Werkstatus en inkomen 

3.3.1 Prospectieve studie van United States Army Air Force in WOII: follow-up na 12 jaar 

Men keek naar de selectieproeven voor de luchtmacht in het Amerikaanse leger. Nadien keek men jaren later, welke job deze 
mensen uitvoerden. Dit was een retrospectieve studie met veteranen. 

Men keek 12 jaar later (na air force), naar welke jobs die 
verteranen uitvoerden. We zien een grote variatie in jobs. 

Kolom 1: Verwacht IQ dat men denkt nodig te hebben om 
een bep. job uit te oefenen. Kolom 2: Jobs. Verder kon 
men 3 factoren onderscheiden: (1) algemeen redeneren 
(kolom 3), (2) numerieke vaardigheden (kolom 4), (3) 
visuele-perceptuele vaardigheden (kolom 5). 

Als we kijken naar de jobs zien we dat ze verschillen ih 
aanzien ze hebben id MS, én dat ze een sterk verband 
hebben met G-factor. Hoe hoger personen scoren op G-
factor, hoe hoger de status vd job. 

Die specifieke vaardigheden geven ook bijkomende 
informatie. Je ziet bv. bij advocaten en ‘penningmeester 
(treasurer) wat een soort v hogere status is binnen 
boekhouden, dat ze beiden in dezelfde IQ categorie zitten, 
maar er is een duidelijk verschillen bij hun numerieke 
vaardigheden: 

• Treasurer: 23 
• Lawyer: -7  (ó radio/TV repairman) 

⇒ Duidelijke indicatie bij prospectieve studie dat er een 
verband is tss intelligentie en jobstatus. We zien dus duidelijke verbanden in een follow-up na 12j. Dit toont het belang v zowel 
g als vd specifieke IQ-factoren.  

3.3.2 Prospectieve studie met NLSY (national longitudinal study of youth) 79 data 

Men heeft de scores opgesplitst tussen mannen en vrouwen, zwart en wit. Nadien is men gaan kijken hoe goed die samengaan 
met wie een diploma heeft behaald 15j later, iemands inkomen, status van iemands beroep.  

Men werkt hier met de vierkantswortel v inkomen omdat: de kloof tss kleinste en hoogste lonen is heel groot, + de verdeling 
is heel scheef. De meeste mensen verdienen niet te veel, er zijn er heel weinig die heel veel verdienen. Als je hier niet de 
vierkantswortel neemt, gaan outliers (hoge inkomens) een groot effect hebben op verband id variabelen. 

Wat zien we? Correlatie is sterk tussen IQ en diploma. Correlatie is 
hoger bij blanke mannen dan bij zwarten. Beroepstatus is gelijkaardig, 
maar inkomen hangt er minder mee samen, waarschijnlijk omdat die 
varieert van sector tot sector. 

Resultaat: duidelijk en sterk verband met opleiding, minder sterk 
verband met inkomen, sterker verband met status. Verschillen: 
zwarten hebben lager verband dan blanken. Verklaring hiervoor 
onduidelijk.  
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Baseline: voor alle groepen werkt het. Figuur 10.7: grijze balkjes is het 
diploma, zwarte balkjes zijn toegevoegde waarde v je intelligentie ih 
voorspellen v je inkomen en beroepsstatus. Interessante opmerking: ih 
hoeverre zijn de verbanden rechtstreeks toe te schrijven aan IQ? Of zijn 
ze gemedieerd ad opleiding?  

Opleiding en prestige correleren met .60. IQ voegt hier eigenlijk niets 
aan toe… 

Het komt er op neer dat het je opleiding is die bepaalt wat je inkomen 
is en welke status je uitoefent; NIET rechtstreeks IQ. Het behalen van 
een diploma heeft een belangrijk effect, maar intelligentie daarboven 
op voorspelt weinig. We vinden dat intelligentie samenhangt met 
inkomen, status van beroep, maar dat wordt sterk verklaard door je 
studies die je hebt behaald. 

3.3.3 Retrospectieve studie Nyborg & Jensen (2001) 

 

Id retrospectieve studie v Vietnam veteranen (2001) w vorig effect 
opnieuw teruggevonden met vergelijkbare resultaten. 

Licht verschil: voor inkomen is intelligentie iets belangrijker bij zwarten 
ivglm opleiding. 

Bij occupational is opleiding zowel belangrijk bij blanken als zwarten. 

IQ voegt iets heel klein toe, maar dit is eerder nihil. 

Sterk verband tss IQ, status en inkomen, maar dit w vooral gemedieerd 
dr opleidng: hoe hoger de opleiding, hoe hoger de kans op prestige en 
hoger loon. Als je dus enkel naar opleiding kijkt, verklaart dit het 
meeste. 

3.3.4 Conclusies 

We zien duidelijke verbanden, maar het is gemedieerd door opleiding. Er zijn ook moderaties te zien door geslacht en 
etnoculturele groepen: de correlaties tussen IQ en job zijn anders voor Blanke mannen dan voor Zwarte mannen, ... 

3.4 Jobeisen en IQ 

Vanuit arbeids en organisatiepsychologie heeft men ook gekeken naar welke cogn. vaardigheden jobs vereisen. Welke 
vaardigheden heb je nodig om een job goed uit te voeren? 

Is het niet zo dat bep. beroepen bep. eisen hebben voor IQ?  

3.4.1 Gottfredson (1986) 

Bepaalde jobs vereisen bepaald IQ. G is de belangrijkste bron v variatie in jobeisen. Hij heeft een soort v schatting in zijn boek 
Dictionary of Occupational Titles gemaakt bij de vraag: “Wat is de G die nodig is voor een bepaalde functies goed te kunnen 
uitvoeren?”. Hij redeneerde dat jobs variëren in hun eisen, maar het was vooral zo dat de G factor v belang was. Dat is later 
gerepliceerd door Hunt. 

3.4.2 Madhyastha & Hunt (2008) 

Deden een gelijkaardige schatting adhv een vergelijkbaar onderzoek dat gevoerd werd met 3 gecorreleerde factoren. Ze keken 
niet enkel naar de (1) G facor, maar ook naar specifieke factoren: (2) verbaal vs perceptueel-motorisch en (3) numeriek. 
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4 typische profielen voor 4 versch. jobs. 

• Physical science: moeten hoog zitten op àlles (goed alg. 
redeneervermogen, verbale, medische en ruimtelijke vaardigheden) 

• Equipment operation: ruimtelijk inzicht is het enige echt belangrijke 

• Law: algemeen vaardig, verbaal vaardig én numerisch vaardig. Dit 
moet ja, al lijkt het niet zo op het 1ste zicht.  

• Child-adultcare: zekere algemene vaardigheid 

Je kan per job kijken welke mentale vaardigheden je nodig hebt om een 
bep. job uit te voeren. We zien een groot versch. tss jobs. Maar: de G-
factor is de belangrijkste bron v verschillen tss jobs.  

Ook zij vonden dus dat g-factor belangrijkste factor is. Afh. v specifieke job 
komen er bijkomende andere vaardigheden bij, uiteraard. Als je kijkt naar 
zorg voor kinderen en volwassenen, dan lijkt vooral de G factor van belang. 
Als je bv. kijkt naar equipment operation, dan lijken vooral ruimtelijke 
vaardigheden van belang. 

3.4.3 Meta-analyse van vorige onderzoeken 

Welke vaardigheden zijn nodig voor welke jobs? ➝ ~ meta-
analyse (v vorige onderzoeken) 

Schattingen zijn niet exact hetzelfde, maar met 3 versch. 
datasets komt men tot gelijkaardige conclusies over het niveau 
v algemene intelligentie nodig om bep. jobs uit te voeren. 

 

3.4.4 Inkomen afhankelijk van IQ 

Hoe zit het met inkomensverdeling voor welke job?  

Grafiek: plot per job vh 10e percentiel, mediaan (50e percentiel) en 90ste 
percentiel (gaande v laag nr hoog inkomen), tov vaardigheden nodig om die 
job uit te voeren.  

Wat zien we? (maakt onderzoek net zo interessant): heteroscadentisciteit 
⇒ spreiding neemt toe: job waar weinig spreiding is, is niet veel intelligentie 
nodig. Naarmate men jobs uitvoert die meer intelligentie vereisen, gaat het 
gem. loon vd jobs omhoog, maar wat men vooral ziet is dat variatie vergroot 
omtrent loon.  

Dus: We zien niet zomaar een lineair verband. Een toename heeft ih begin weinig effect, maar meer nr rechts heeft bijkomende 
toename meer variabiliteit. We zien dus een monotoon, maar niet lineair verband tussen IQ en inkomen in functie van job én 
grotere variantie bij hogere IQ-niveaus 

3.5 Conclusie 

Een populaire mythe is dat intelligentie zoals gemeten met klassieke cognitieve tests irrelevant is voor school- en jobprestatie. 
Dit klopt nier, er is een substantieel verband tussen intelligentietesten en succes (r = .50). Dit werd in verschillende soorten 
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onderwijs en jobs geobserveerd. IQ voorspelt jobprestatie, maar in belangrijke mate via opleiding. Dit toont opnieuw het belang 
van een opleiding voor iemand’s succes in het leven 

Empirisch onderzoek: intelligentie is meestal “single best” predictor 

Waarom bestaat die mythe nog? Waarom kunnen mensen het niet geloven dat IQ veel voorspelt? We hebben vaak 
onrealistische verwachtingen: 

- Hangt samen met de fixed of growth mindset. Intelligentie is niet iets vast. Je kan groeien en de meeste begaafden werken 
hard om er te komen. 

- Men heeft het vaak moeilijk om probabilistisch denken. Het gaat vaak over kansen! Je hebt een hoger kans om te slagen 
in het hoger, dat betekent niet dat je op voorhand kan zeggen dat je wel of niet zult slagen. 

- We zien ook een interactie met brede sociale en economische factoren. 

- We leven in een gestratificeerde maatschappij: je kent vooral mensen die gelijkaardige studies hebben gedaan, dezelfde 
job uitoefenen, ... en dan is het moeilijk om the big picture te zien. - Er is vaak een ideologische motivatie. Men weigert 
te geloven dat Iq belangrijk zou zijn, we willen geloven dat er een sociale gelijkheid is en dat iedereen dezelfde kans heeft 
om hogerop te geraken in de maatschappij. 

4. Vooruitzichten aan de uiteinden van de Gausscurve (heel hoog of heel laag) 

Men heeft 2 grote, prospectieve studies van begaafden gevoerd (zowel hoog als laag begaafden).  

4.1 Hoogbegaafden 

4.1.1 Termites (Terman) 

De opzet: bestond uit 1528 leerlingen, genomineerd dr leerkrachten, die een IQ van ≥ 140 hadden. Men noemde de lln 
‘Termites’ omdat de proefleider Terman was. De studie startte begin 1920 (en werd zelfs na overlijden w de Termites verder 
opgevolgd ⇒ typische longitudinale studie).  

Resultaten waren als volgt: 

  

• Hoogbegaafden hebben een veel hoger opleidingsniveau (dan datgene wat ‘normaal’ was in die tijd), alsook de 
diplomagraad.  

o Op alle niveaus is kans dat men bachelor behaalt 7x zo groot bij Termites (in vgl met referentiegroep). 
o Kans dat je master haalt, gegeven je bachelor, is groter. 
o Kans dat je doctoraat haalt is groter bij mannen dan bij vrouwen.  
o Opmerking: mannen mochten studeren, vrouwen niet. Het was een andere maatschappelijke context. 

• Hoog inkomen: 80% vd mannen hadden een professionele of zakelijke loopbaan. Veel vrouwen w huisvrouw.  
• Sociaal functioneren: 

o Hoog opleidingsniveau en succesvolle carrière 
o Gezond en tevreden 
o Hoge huwelijkscijfers (in vgl met cohort) en lage scheidingscijfers. Over het algemeen is men succesvoller 

ih opbouwen en onderhouden v interpersoonlijke relaties. 
o Incidentie v extreme mentale aandoeningen, alcoholisme en andere soorten sociaal dysfunctioneren was 

significant laag.  

Kritieken 

1) Vertekend in richting van midden en hogere klasse: Kritiek (die ertoe leidt dat effecten overschat w): self-fulfilling 
prophecy v kinderen + confounding v SES (meeste kinderen kwamen uit hogere en middenklasse). Vraag is dan; in 
welke mate is dit een klaseffect?  

2) Actieve interferentie (‘storing’) in het leven vd ppn, bv. interviews, contact via mail,… 
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3) Participanten waren geen genieën. 

De kritieken zijn zeer terecht, anderzijds zijn effecten zo groot dat je niet zomaar kan zeggen dat het toe te schrijven is aan 
artefacten. Intelligentie maakt wel degelijk een verschil. 

4.1.2 Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY) (Stanley) 

Middelbare schoolkinderen (12-13j) ondergingen lokale testen, dan 
SAT-M en SAT-V. Studenten die ≥ 500 scoorden op ofwel verbaal (SAT-
V) ofwel mathematisch (SAT-M) gedeelte, nemen deel aan het ‘main’ 
prospectieve onderzoek. Die kinderen w geselecteerd vr zomerklassen 
(kregen extra opleidingen wiskunde etc.).  

• Studenten die ≥ 500 scoren ➝ top 200 

• Studenten die ≥ 700 scoren ➝ top 10.000 

Dit design laat een vgl tss sterk en éxtreen sterk toe.  

Figuur 10.11 toont de academische prestatie vd SMPY-deelnemers die 
een score van 500 of meer of 700 of meer op de SAT-M hadden 
behaald. 

Kenmerkend: 

• De participanten kwamen uit hoge SES-gezinnen, hadden ouders met universitair diploma, waren kleine gezinnen. 
o Opmerking: familiegrootte is negatief gecorreleerd met SES.  

• De participanten konden snel leren en hadden hoge academische prestaties. 
• De participanten hadden tewerkstelling aan universiteiten en hadden een hoger inkomen. 
• We zien een duidelijk verschil tss SAT-V (verbaal) en SAT-M (wiskunde): 

o SAT-V ➝ blinken uit in sociale- en menswetenschappen 

o SAT-M ➝ blinken uit in wetenschappen en technische gebieden (~ingenieur).  
⇒ Ook op later, professioneel gebied (job).  

• Werkten zeer hard (≠ fabeltje dat genieën geboren zijn met geniale gedachten). 
• De dispariteit tss man en vrouw neemt sterk toe in functie vd SAT-M-score (zie figuur).  

o Man-vrouwratio in cohort I en II: 1,6 
o Man-vrouwratio in cohort III: 8,7.  

• Verschillen tussen etnoculturele groepen (relatief weinig latino’s en zwarten, weinig Aziaten geselecteerd). 
o Men vond enkel effect bij Aziaten die NIET in VS geboren waren. 
o Degene in VS geboren hadden evenveel kans als blanke Amerikanen om geselecteerd te w. 
⇒ Cultureel effect 

4.2 Laagscoorders 

Als men spreekt over laagscoorders op de test, hebben we het over mensen in de lage, normale intelligentierange (IQ tss 70-
90). Deze mensen w vaak gevonden in welzijnszorg en de gevangenis, in vgl met de ‘gewone’ populatie.  

Beste manier om deze mensen te begrijpen is ih kader v prospectieve studies… 

4.2.1 Project 100,000 (Secretary of Defense Robert McNamara, 1960) 

Normaal gezien werft men geen rekruten aan onder IQ < 90. Maar… Project 100,000 in de late jaren 60 in VS (mede door 
Vietnam-oorlog) heeft dit wel gedaan. Men rekruteerde 100 000 participanten met IQ tussen 80 en 90. Ze hebben hun carrière 
vergeleken met controlegroep v zelfde leeftijd en opleidingsniveau. Deze vergelijking was gericht op arbeiders- en lagere 
witteboordjobs. 
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De studie begint bij een bootcamp waarin je ingewerkt w in 
de ≠ takken/branches vh leger. Grafiek: attrition range: 
hoeveel mensen er afvallen na zo’n bootcamp.  

De attrition range ligt systematisch lager bij slimmere 
rekruten (de controlegroep) dan bij de project 100,000-groep 
(we zien wel grotere uitval na training vd rekruten). Dit maakt 
een verschil, maar is niet dramatisch.  

Hoe zit het nu met de carrière vd rekruten? Figuur 10.13 
toont dat Project 100,000 rekruten meer toegewezen w aan 
niet-technische, niet-gespecialiseerde jobs.  

Mbt de uitval zien we enerzijds dat laag-intelligente mannen niet geneigd waren toegewezen te w aan technische en 
administratieve taken. Anderzijds, vervulden ze rollen die v cruciaal belang zijn vr het militaire aspect. Bovendien: Als de taken 
duidelijk omschreven zijn, zijn de minder slimme rekruten hier goed zijn. Als ze zelf op zoek moeten gaan is het moeilijker.  

 

Wat gebeurt er na de training? Figuur 10.14 vergelijkt carrièrevooruitgang vd rekruten en controlegroep, zelfs na 12 à 14 jaar. 
De rekruten waren duidelijk niet ad top qua promotie (ze kregen minder promotie dan anderen), maar er was nog steeds 
redelijke vooruitgang.  

Probleem met studie:  

• IQ-testing is niet onafhankelijk v wat er gebeurt; mogelijks heeft deze testing de jobtoewijzing beïnvloed. 
• Interactie met initiële testing 

Maar, replicatie op kleine schaal in de jaren 80 toont vergelijkbare resultaten.  

5. Conclusies omtrent bruikbaarheid van intelligentie 

• Populaire mythe: intelligentie zoals gemeten met klassieke cognitieve tests is irrelevant voor school- en jobprestatie. 
IQ-testen voorspellen substantieel zowel in onderwijs als in jobcontext. 

• Klopt niet dat hoog of zeer hoog scoren geen verschil meer uitmaakt. Hoe meer, hoe beter (het is niet zo dat er 
weinig verschil is boven 120).  

• Empirisch onderzoek: in heel veel situaties of meestal is intelligentie de “single best” predictor. Als psycholoog één 
informatiepunt mag opvragen, vraag dan intelligentietests op. Deze levert minste fouten op in termen v predicties.  

⇒ Komt uit heel veel onderzoek! 

Waarom zien we dan toch discrepantie? 

• Onrealistische verwachtingen:  
o Meeste begaafden werken beduidend harder om er te komen dan hun leeftijdsgenoten.  

§ Intelligent zijn en gepassioneerd werken gaat heel goed samen 
§ Einstein heeft zijn relativiteitstheorie in zijn vrije tijd, na zijn werkuren, ontwikkeld. Het komt dus 

niet vanzelf! 
o Veel mensen hebben fout idee omtrent hoe intelligente mensen functioneren! Ze denken dat ze vanzelf 

geniale ideeën hebben.  
• Moeilijkheden met probabilistisch denken 
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o Hoge score op SAT bv. zorgt ervoor dat de kans toeneemt dat je succesvol bent, het is geen garantie! 
o Er is dus nog steeds een hoge kans dat je niet succesvol zou zijn (mede door hoe je er zelf tegenover staat, 

omdat je omgeving je niet voldoende aanmoedigde, …) 
• Interactie met brede sociale en economische factoren en specifieke situaties 

o Bv. Als je alleen valt op moment je begint te studeren, je moet zorgen voor je kleine broer/zus, oorlog breekt 
uit wanneer je net gaat studeren,… 

o Het gaat niet alleen af vd intelligentie (die eigen is ad persoon), neen, er zijn ook veel contextfactoren die 
een rol spelen! 

• Leven in een gestratificeerde maatschappij 
o Kan verklaren waarom persoonlijkheidservaring verschilt.  
o Bv. Met wie kom jij vooral in contact? Voor meerderheid v ons is dat met mensen die gelijkaardig zijn 

(~studenten). Dit is een homogene groep ➝ intelligentie w niet voorspeld door jouw IQ, maar door 
omgeving.  

• Politieke-ideologische motivatie: wantrouwen t.o.v. elite en sociale gelijkheid 
o Als je gelijkheid belangrijk vindt is het een vervelend verhaal om te erkennen dat er wel degelijk 

ongelijkheid aanwezig is.  
o Een vd manieren om hiermee om te gaan is om er vanuit te gaan dat intelligentie volledig 

omgevingsbepaald is.  
o Maar… Het negeren vd individuele verschillen kan voor contraproductiviteiten leiden… Bv. Mensen uit 

lagere klasse zijn beter gebaat bij gestructureerd onderwijs ó oriënterend onderwijs voor hogere SES. 
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Gastcollege 
Verstandelijke beperking – Het zeer lage IQ 

= aanvulling op H10 (lage, linkerkant vd Gauss-curve).  

 

Inhoudstafel 

1. Het begrip ‘verstandelijke beperking’ 
2. Wanneer rijst de hypothese ‘verstandelijke beperking’? 
3. Werken met personen met een verstandelijke beperking of hun familie 
4. Diagnostiek VB: Meetinstrumenten en meetmethoden 

a. IQ binnen normtabellen 
b. IQ onder normtabellen 
c. Adaptief gedrag / sociaal aanpassingsgedrag 

1. Het begrip ‘verstandelijke beperking’ 

Leerlingen met een laag IQ zijn vaak makkelijker te identificeren als groep. Er zijn veel instanties die voor finaciële 
tegemoetkoming zorgen, buitengewoon onderwijs zorgen, ...  

Vraag: Aan wat denk je bij het begrip ‘verstandelijke beperking’? 

 
Laag IQ: beperkt begripsvermogen, moeilijk redeneren, niet zelf tot oplossingen voor problemen komen, ⇒ hulp en meer tijd 
nodig hebben, ontwikkelingsvertraging (taal, motoriek, emotionele en sociale ontwikkeling), leerachterstand, niet mee kunnen 
op school. Onaangepast gedrag: koppig, hoofdbonken, agressief gedrag of net grenzeloos seksueel gedrag. 

Misschien zagen mensen die eerder visueel ingesteld zijn, eerder een beeld (zie slides)?  

Er zijn enkele overeenkomsten tss lage en hoge intelligentie:  

- Allebei aan het uiteinde van de curve (zie grijze figuur).  
- Een IQ onder de 70 omvat een heel divers gamma aan functioneren van mensen ( = iemand met een IQ van 137 of 

iemand met IQ van 170, hebben elk een verschil in functioneren). 
- Bij de HB leerlingen zie je een plafondeffect en bij de LB vinden we een vloereffect. De testen gaan niet diep genoeg. 
- Asynchrone ontwikkeling geldt ook voor LB kinderen. Iemand met een IQ van 50 heeft mentaal het vermogen van 

een 3-jarige, maar is eigenlijk al 6 jaar. 

1.1 Protocollen en criteria verstandelijke beperking 

Verschillende organisaties hebben protocollen gemaakt en criteria omschreven waaraan moet w voldaan vooraleer je mag 
besluiten bij iemand dat hij of zij een verstandelijke beperking heeft. 

We zien hier een aantal opgesomd staan. Sommige protocollen focussen zich op een categoriale classificatie (cutoff, voldoet 
persoon aan criteria). Andere richten zich meer op een dimensionele classificatie en zien VB als een beschrijving vh 
functioneren van de persoon in specifieke contexten. 

• APA American Psychological Association 
• WHO World Health Organisation 
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• DSM- V 
• Prodia Project protocollering diagnostiek België CLB en onderwijs 
• VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
• AAIDD American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 
• … 

1.2 Definities en begrippen 

Toch even kort stilstaan bij een aantal begrippen zodat we in de juiste frame of mind zitten. 

Verstandelijke beperking (VB) 

Þ “Significante beperkingen zowel in het intellectuele functioneren als in het adaptief gedrag zoals dat tot uitdrukking 
komt in conceptuele, sociale en praktische adaptieve vaardigheden. Deze beperkingen ontstaan vóór de leeftijd van 
18 jaar” (AAIDD) 

Þ “Een stoornis die ontstaat tijdens de ontwikkelingsperiode en die zowel beperkingen in het intellectueel functioneren 
omvat als beperkingen in het adaptief functioneren op conceptueel, sociaal en praktisch vlak” (DSM-5) 

1.3 Criteria verstandelijke beperking 

Over het algemeen zien we - als we definities doorheen alle organisaties bekijken - 4 criteria terugkeren.  

• Intelligentie   -2 SD (< 70)  ⇒ Dienen àltijd terug te komen 
• Sociaal aanpassingsgedrag -2 SD (< 70)   
• Ontwikkelingscriterium  De beperkingen in intellectueel en adaptief functioneren  

moeten ontstaan zijn voor de leeftijd v 18j (≠ niet-aangeboren aandoening). 
• Procescriterium  Gebaseerd op meerdere metingen (en niet obv 1 meting) op meerdere momenten 

(soms kan er een ontwikkelingsvertraging zijn).  

Alle protocollen hanteren deze 4 criteria om te kunnen spreken van verstandelijke beperking. 

Procescriterium: TIQ heeft een geldigheidsduur van 2 tot 3 jaar. 

1.3.1 Intelligentie (APA, 2004; WHO, 2002) 

Obv IQ maken APA en WHO een onderverdeling. Ze omschrijven versch. niveaus v verstandelijke beperkingen obv IQ-criteria.  

licht verstandelijke beperking IQ 50-55 tot ongeveer 70-75  

of bij volwassenen een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd tussen 9 en 12 jaar 

matig verstandelijke beperking IQ 35-40 tot 50-55  

of bij volwassenen een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd tussen 6 en 9 jaar 

ernstig verstandelijke beperking IQ 20-25 tot 35-40  

of bij volwassenen een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd tussen 3 en 6 jaar 

diep verstandelijke beperking 

Ook: zeer ernstig 

IQ lager dan 20-25  

of bij volwassenen een verstandelijke ontwikkelingsleeftijd beneden 3 jaar. 

Opmerking: andere bronnen hanteren soms andere ontwikkelingsleeftijden! 

Bij de Gauss-curve hebben we het vrnl. gehad over de rechterkant, nu spreken we over de linkerkant. De kans dat je een kind 
krijgt dat een IQ hebt kleiner dan 35 bv., is bijzonder klein. Vaak w er een overschatting gemaakt (omdat mensen met een 
verstandelijke beperking vaak in eenzelfde omgeving zitten).  

Bij het uitleggen ad ouders dat je kind een beperking heeft, maakt men vaak de tekening (want IQ is geen score op 100; 50 is 
dus te weinig). Ook maakt men vaak referentie naar leeftijdsgenoten.  

Tss 70-85 noemt men zwak-begaafde kinderen. Deze kinderen zitten vaak in buitengewoon onderwijs (soms ook gwn), maar 
behoren niet tot groep ‘verstandelijke beperking).  
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1.3.2 Criteria voor sociaal aanpassingsgedrag (Resing et al.) 

Ten tweede het criterium sociaal aanpassingsgedrag. Resing et al. (2007, 2008) stellen de volgende indeling voor obv niveaus 
van sociaal aanpassingsgedrag (ook nog kolom boven 21 jaar). 

 

Subgroep Kalenderleeftijd 0-6 jaar Kalenderleeftijd 6-21 jaar 

Diep 
verstandelijke 

beperking 

Extreme achterstand op alle gebieden; minimale 
sensorische vaardigheden; heeft verpleging, 
intensieve verzorging en stimulans nodig; blijft lang 
in babyfase 

Zeer duidelijke achterstand op alle terreinen van 
de ontwikkeling; geeft respons d.m.v. glimlach of 
huilen; enige motorische ontwikkeling; 
afhankelijk van zorg; intensieve verpleging 
noodzakelijk 

Ernstig 
verstandelijke 

beperking 

Ernstige achterstand in motorische ontwikkeling, 
weinig tot geen spraakontwikkeling; profiteert 
enigszins van zelfhulptraining bv. eten 

Kan meestal leren lopen; kan taal begrijpen en 
erop reageren; kan getraind worden in 
elementaire zelfverzorging en in andere 
basisvaardigheden 

Matig 
verstandelijke 

beperking 

Meestal merkbare ontwikkelingsachterstand, 
voornamelijk in spraak; maakt gebruik van diversiteit 
aan trainingen in zelfhulp; redt zich enigermate dank 
zij intensieve begeleiding 

Kan leren communiceren en kan leren zichzelf te 
redden (gezondheid, veiligheid); kan zich 
eenvoudige handvaardigheden eigen maken 

Licht 
verstandelijke 

beperking 

Vertraagde ontwikkeling wat betreft lopen, 
zelfstandigheid bijvoorbeeld bij het eten) en 
spreken, maar dit wordt niet altijd opgemerkt, zeker 
niet bij het jonge kind 

Kan perceptueel-motorische en cognitieve 
vaardigheden leren en komen tot niveau van 4° à 
6° lj. (aan eind adolescentie); kan sociale regels 
leren en leren zich daaraan te conformeren 

Dit is in tegenstelling tot IQ een kwalitatieve omschrijving: “welke ontwikkeling, gedrag zien we bij iemand met een zeer ernstige 
verstandelijke beperking?” en dan w daar een kwalitatieve beschrijving gegeven v die persoon. Dit w opgedeeld in leeftijd. 

Dit criterium kunnen we terugvinden ih huidige protocol vd prodia (=prodiagnostiek) ➝ zie verder. 

Het zijn voornamelijk mensen v CLB (etc.) die achter prodia zitten en je vindt daar heel veel info over protocollen, diagnose, ... 

Sommige protocollen maken nog een categoriële classificatie binnen ‘VB’, andere niet. DSM bijv baseert deze niet op IQ, wel 
op adaptief gedrag. 

Overzichtje: 

 

1.3.3 DSM 5 

• De criteria A (intellectueel functioneren), B (adaptief functioneren) en C (leeftijdsmarge) worden behouden. De DSM 
5 behoudt (tov DSM 4) dus criteria die men reeds benoemd hebben, maar maken geen opdeling in IQ-zones (per 
criterium).  

o Licht o Matig 
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o Ernstig o Diep 
• De kwalificaties worden gelinkt aan beschrijvingen vh adaptief functioneren op het conceptuele, sociale en praktisch 

domein. 

Er zijn echter wel inhoudelijke veranderingen in de DSM 5 (tov DSM 4): 

• Naamswijziging (oiv ICF): Mentale retardatie ⇒ Intellectuele Beperking. 
• Criterium B beperkingen in adaptief functioneren geeft doorslag 
• Criterium C (leeftijd): aanvang gedurende de ontwikkelingsperiode voor 18 jaar  
• Er worden geen instrumenten (criterium A en B) vernoemd. 
• Nadruk op de klinische evaluatie, expertise van de onderzoeker (holistische evaluatie). 
• Verschuiving van interpretatie van één IQ-score naar interpretatie van het individuele cognitieve profiel. 

o ~CHC: versch. intellectuele vaardigheden naast elkaar leggen en in verband brengen, om te kunnen 
spreken ve verstandelijke beperking etc. 

o Het gaat dus niet over het totaal IQ v 1 cijfer, maar over het volledig cognitief profiel. 

1.3.4 Prodia 

Prodia is een classificerend diagnostisch protocol vr zwakbegaafdheid en een verstandelijke beperking (prodiagnostiek.be). Het 
protocol verstandelijke beperking werd herwerkt in 2014 – 2016 (maar zal tegen 2020 nogmaals herwerkt zijn).  

De reeds genoemde criteria (intelligentie, adaptief gedrag, ontwikkeling en procesdiagnostiek) blijven aanwezig, net zoals de 
significante beperkingen in het intellectueel functioneren en adaptief gedrag aanwezig blijven, SD ook.  

Ze gaan geen verdere criteria meer aanhalen en ze gaan ook niet verder onderverdelen, dus ze gaan de subtypes weg laten. 
Dat komt omdat er geen meetinstrumenten zijn die exact gaan bepalen hoe ernstig te beperking is, maar wat in dit model v 
belang is, is dat het een multidimensionaal model is, waarbij ze niet enkel IQ (intelligentie) en adaptief gedrag, maar ook 
gezondheid, participatie en gezondheid gaan nemen. Dat gaan ze samen bekijken, samen met de ondersteuningsnoden die de 
persoon nodig heeft.  

Ze gaan het biopsychosociaal model proberen naar voor te schuiven ipv het medisch model (=persoon heeft een beperking). 
We gaan kijken naar wat de omgeving kan doen zodat de persoon kan participeren aan de maatschappij. 

Het is een synthese v kwantitatieve en kwalitatieve criteria. 

Wat volgt is een overzicht v diagnostische materialen: 

• ICF 
• CHC 
• CAP-Vademecum 
• COTAN (De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN))  

o COTAN Documentatie is bedoeld voor testgebruikers ter ondersteuning bij het maken ve objectieve en 
verantwoorde keuze voor een geschikt (psychodiagnostisch) instrument, maar ook voor mensen die getest 
zijn en meer willen weten over de kwaliteit vh instrument dat zij hebben ingevuld. 

o De COTAN beoordeelt de kwaliteit van tests op de volgende zeven criteria: 
o Uitgangspunten van de Testconstructie 

§ Kwaliteit van het Testmateriaal 
§ Kwaliteit van de Handleiding 
§ Normen 
§ Betrouwbaarheid 
§ Begripsvaliditeit 
§ Criteriumvaliditeit 

1.3.5 AAIDD 

De COTAN zullen richtlijnen van AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities; aaidd.org) volgen. 
Zij definiëren een VB als een ‘significante beperkingen in intellectueel functioneren en adaptief gedrag’. 

Het is de grootste en oudste interdisciplinaire organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze 
promoot onder andere wetenschappelijk onderzoek en praktijkmodellen.  
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Er is een doelgerichte classificatie: het classificatiesysteem vd AAIDD focust zich specifiek op personen met een verstandelijke 
beperking en gebruikt een aantal vooropgestelde dimensies om te komen tot een classificatie van een verstandelijke beperking. 
Meer specifiek is de AAIDD opgebouwd uit vijf dimensies: 

1) Intellectueel functioneren,  
2) Adaptief gedrag,  
3) Gezondheid,  

4) Participatie, 
5) Context 

Beide classificatiesystemen zijn dus multidimensioneel en biopsychosociaal maar de AAIDD is minder ruim dan ICF-CY.  

Dus de benoemde subcategorieën zullen er in het protocol van prodia ook uitgaan. Er zijn dus geen verdere criteria vanuit de 
AAIDD (voor het criterium intelligentie). De criteria voor diagnose is dus: 

• IQ- score    < -2 SD 
• Score adaptief gedrag  < -2 SD op schaal voor 1 domein of algemene schaal 

De opdeling zal gebeuren obv dagelijks functioneren / kwalitatieve criteria, intensiteit v ondersteuningsbehoeften en niet obv 
IQ.  

Er bestaan verschillende manieren om een verdere indeling te maken in de groep v mensen met een verstandelijke beperking:  

• Obv de intensiteit v ondersteuningsbehoeften 
• De etiologie 

• Het niveau v intellectuele functioneren  
• En/of de niveaus van adaptief gedrag. 

Door de AAIDD werd in 1992 de indeling v verstandelijke beperking als ‘licht, matig, ernstig en diep’ verlaten. Deze categorieën 
waren enkel gebaseerd op een score op een intelligentietest en de afwijking tov het gemiddelde. Ze werden te vaak – onterecht 
– gebruikt om beslissingen over de nodige ondersteuning op te baseren. Als alternatief stelt de AAIDD voor om te classificeren 
voor verschillende dimensies vh menselijk functioneren en de component ‘ondersteuning’.  

 

Figuur is het Model vd AAIDD. De dimensionele 
classificatie ervan beschrijft het ruime 
functioneren v leerlingen op meerdere 
dimensies. 

Verstandelijke beperking is een beschrijvende term die een bepaalde wijze v functioneren ve leerling in zijn dagelijkse 
leefsituatie aanduidt. Dat functioneren vindt steeds plaats in een interactie tss de leerling en zijn omgeving. Aangepaste en 
voldoende ondersteuning vanuit de omgeving beïnvloedt het functioneren van de leerling positief. ICF-CY biedt een kader om 
dit samenspel van componenten, van leerling en omgeving, in kaart te brengen.  

De dimensionele classificatie (zoals op bovenstaande figuur) beschrijft het ruime functioneren v lln op meerdere dimensies. In 
dit protocol w 2 dimensionele classificatiesystemen geïntegreerd: ICF-CY en het classificatiesysteem vd AAIDD.  

� Intellectueel functioneren, adaptief gedrag, gezondheid, participatie en context.  
� Supports gaat over de ondersteuningsnoden, of waar iemand nood aan heeft om de ontwikkeling en het welzijn te 

bevorderen (sluit aan bij onderwijs en opvoedingsbehoeften van HGD) (ter zijde). 

Vandaag focussen we op die 5 dimensies. 
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1.3.6 Het VN-verdrag 

In heel het denken over verstandelijke beperking en ruimer over handicap is er het laatste 
decennium een sterke ommekeer. Waar vroeger het deficit-denken gangbaar was, is zeker 
sinds het VN- verdrag een meer psychosociaal model in het kijken naar handicap gekomen.  

VN-verdrag werd in 2009 door België en Vlaanderen geratificeerd.  

Concreet: Het VN-verdrag stelt een aantal zaken centraal: 

• Paradigmashift v/e medisch ➝ sociaal model ve handicap 

Doelstelling van het VN-verdrag: het volledige genot door alle personen met een handicap v alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden op voet v gelijkheid bevorderen, beschermen en waarborgen, en ook de eerbiediging v hun 
inherente waardigheid bevorderen.  

• Recht op redelijke aanpassingen 

Een aanpassing is elke concrete maatregel, materieel of immaterieel, die de beperkende invloed ve omgeving op de 
participatie van de persoon met een handicap neutraliseert. 

• Maatschappelijke keuze voor inclusie in alle beleidsdomeinen, ook in het onderwijs. 

“Personen met een handicap” ⇒ personen met een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen die 
hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te 
participeren in de samenleving. 

Een handicap is dus niet meer een louter persoonlijk probleem (medisch model) maar een langdurig en belangrijk 
participatieprobleem te wijten aan een samenspel v… 

• 1 of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak 
• Beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten 
• Persoonlijke en externe factoren  

= sociaal model 

Ik kijk naar het kind en ik kijk naar de (klas)omgeving en ik kijk naar de mismatch en kijk wat beiden nodig hebben. Wat heeft 
het kind nodig om te participeren? 

1.3.6 ICF-CY 

Het ICF-CY biedt handvatten om het totale 
functioneren van leerlingen te beschrijven vanuit een 
ruime biopsychosociale visie en focust zich niet enkel 
op leerlingen met beperkingen.  

Er is een interactionele en contextuele visie op 
verstandelijke beperking. 

‘Verstandelijke beperking’ is een beschrijvende term 
die een bepaalde wijze van functioneren van een 
persoon in zijn dagelijkse leefsituaties aanduidt. Dat 
functioneren vindt steeds plaats in een interactie 
tussen de persoon en zijn omgeving. Het functioneren 
is positief te beïnvloeden door voldoende en 
aangepaste ondersteuning vanuit de omgeving. In die 
zin sluit dit protocol aan bij de visie van de International 
Classification of Functioning, Disability and Health – ICF – (WHO, 2001). 

Zoals eerder gezien, bestaan er verschillende manieren om een verdere indeling te maken in de groep van mensen met een 
verstandelijke handicap (Luckasson et al., 2002):  

• Obv de intensiteit v ondersteuningsbehoeften 
• De etiologie 

• De niveaus v verstandelijke handicap  
• En/of de niveaus v sociaal aanpassingsgedrag 
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We gaan hier enkel in op de 2 indelingen die aansluiten bij de criteria voor diagnosestelling. Ten 1ste het criterium intelligentie 
(later het criterium adaptief gedrag).: 

• M- decreet: Een belangrijke eerste stap in de geleidelijke realisatie van meer inclusief onderwijs in Vlaanderen 
• Leerlingen met verstandelijke beperking krijgen meestal een verslag type 2. Een voorwaarde is om te voldoen aan 

criteria type 2. 
o In de criteria om een verslag type 2 te kunnen krijgen zie je duidelijk de criteria verstandelijke beperking 

terugkomen: criterium IQ en criterium adaptief gedrag, in combinatie. Hier geoperationaliseerd voor een 
aantal concrete meetinstrumenten voor adaptief gedrag. 

o Zie onderstaande figuur met 3 kleuren. 
• Ouders hebben keuze:  

o Een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, of  
o Een overstap naar het buitengewoon onderwijs type 2 

 

2. Wanneer rijst de hypothese ‘verstandelijke beperking’? 

Wanneer denkt men aan een VB? Dit is wanneer we merken dat een kind bep. zaken niet verwerft zoals leeftijdsgenoten dit 
doen. Bovendien: hoe ernstiger de beperking, hoe sneller de hypothese rijst.  

Sociaal adaptief gedrag weegt door op alle IQ- niveaus: 

1) Zwakbegaafdheid 
• Kan ook pas in de loop van de lagere school 
• Bij meerdere signalen van cognitieve, sociale en schoolse overvraging 

2) Licht verstandelijke beperking 
• Einde kleuterschool of start lagere school (lezen, schrijven, rekenen)  
• Bij meerdere signalen van ontwikkelingsvertraging op meerdere gebieden 

3) Matig verstandelijke beperking 
• Vroeg in de ontwikkeling 
• Bij meerdere signalen van brede ontwikkelingsbelemmering (spraak, taal, motoriek, cognitie, zelfstandigheid, 

sociale omgang) en vaak medische problematiek 
4) Ernstig / diep verstandelijke beperking 

• Vermoeden van een brede ontwikkelingsbelemmering 
• Tevens lichamelijke invaliditeit, motorische en zintuiglijke stoornissen 
• Andere indicaties voor beschadiging of onderontwikkeling centraal zenuwstelsel 

Er zijn enkele signalen voor een vertraagde/verstoorde ontwikkeling: 

• Het niet verworven hebben van bepaalde vaardigheden die men verwacht op een bepaalde leeftijd 
• Gedragingen die in frequentie, intensiteit of aard opvallend en/of problematisch zijn, rekening houdend met leeftijd 

en situatie 
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• Lichamelijke, medische klachten. 

Dikwijls rijzen er zorgen en twijfels bij de ouders, gevoel dat er iets mis is met hun kind. Ervaren dat de ontwikkeling anders is 
dan bij broer/zus, het kind praat nog niet, blijft passief in de interactie. 

3. Werken met personen met een verstandelijke beperking 

We hebben daarnet gezien dat een klein percentage van de bevolking een verstandelijke beperking heeft. Dat kleine 
percentage van de bevolking krijgt echter vaak te kampen met heel wat bijkomende problemen, die elk een zeer specifieke 
deskundigheid vragen en een multidisciplinaire aanpak… 

3.1 Bijkomende problemen verstandelijke beperking 

• Inherent aan VB: Leerproblemen, ontwikkelingsvertraging taal, motoriek, sociaal, emotioneel 
• Samenhangend met VB: psychiatrische stoornissen, gedragsproblemen, onaangepast gedrag, uitdagingen voor het 

gezin en omgeving 
• Indien genetisch syndroom: lichamelijke / medische problemen 

3.2 Werkveld 

Doelen:  

1. Psychisch gezonde ontwikkeling en psychisch gezond leven stimuleren 
2. Preventie van stoornissen 
3. Bestrijden van psychische stoornissen 

Voorwaarden:  

• Onderkennen van VB,  
• Psychische problemen,  
• Afstemmingsproblemen van omgeving op VB 

Het werkveld kent een multidisciplinaire aanpak: 

• Gericht op de  
o persoon zelf 

§ diagnostiek 
§ begeleiding: medisch / psychosociaal 
§ onderwijs  
§ leven, vrije tijd, werken 
§ rechten, financieel, tegemoetkomingen 

o familie (ouders, brussen) 
• Wetenschappelijk onderzoek 

Kraijer en Plas: Diagnostiek bij deze doelgroep is ruimer dan het stellen van de diagnose VB. In dit boek 
van Kraijer en Plas vind je meerdere diagnostische instrumenten die ruimer gaan dan enkel het stellen 
van de diagnose. Het boek behandelt bijv. ook instrumenten ivm ASS, dementie, stemmingsstoornissen, 
persoonlijkheidskenmerken, zelfbeeld, concentratie en afleidbaarheid, geheugen, communicatie, … 

Dosen: Psychische stoornissen en probleemgedrag komen bij mensen met een verstandelijke beperking 
veel vaker voor dan bij mensen zonder beperking, en vormen een ernstige bedreiging voor de kwaliteit 
van hun bestaan. Er is veel kennis beschikbaar rondom dit thema, maar toepassing van deze kennis in 
de praktijk is vaak een hele uitdaging, ook gezien de complexiteit van het onderwerp. Professor Dosen 
vertaalt op basis van uitvoerig literatuuronderzoek en ruime klinisch-psychiatrische praktijkervaringen 
de verschillende theoretische en wetenschappelijke inzichten naar praktisch handelen in de 
hulpverlening.  
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In de 5e herziene druk zijn hoofdstukken geheel of gedeeltelijk herschreven, worden nieuwe 
onderwerpen besproken en is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over stoornissen van de ontwikkeling 
van `Self` (hechtingsstoornis, mentalisatiestoornis en "Theory of Mind" stoornis; hoofdstuk 16). De 
psychiatrische diagnoses worden uiteraard benoemd conform de nieuwe terminologie van de DSM-V en 
definities en begrippen zijn aangepast aan de nieuwste opvattingen. Vanzelfsprekend is er volop 
aandacht voor de noodzaak van paradigmaverandering in de zorg: de overgang van de bestrijding van 
psychische stoornissen naar bevordering van psychische gezondheid en preventie.  

Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking is geschreven voor hulpverleners 
uit verschillende disciplines die in teamverband met elkaar samenwerken -orthopedagogen, 
psychologen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, psychiaters en andere professionele 
hulpverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - om hen te ondersteunen in hun werk en zo de 
kwaliteit van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk te optimaliseren. Kortom: de nieuwe 
geschreven `masterclass` is er.  

Prof. dr. Anton Dosen is psychiater/kinderpsychiater, emeritus bijzonder hoogleraar met opdracht `Psychiatrische aspecten 
van verstandelijke handicap` aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig directeur behandeling van het Centrum voor 
behandeling van psychische en gedragstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap Nieuw Spraeland (De Wendel) 
te Oostrum.  

Leerlingen met een verstandelijke beperking lijden frequent aan bijkomende belemmeringen, vooral andere 
ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en stoornissen in de aandacht- en impulsregulatie, epilepsie, motorische en zintuiglijke 
stoornissen, psychische problemen en gedragsproblemen. De bijkomende problemen vergen een afzonderlijke diagnose127. 
De diagnostiek van comorbiditeit wordt echter moeilijker naarmate de verstandelijke beperking ernstiger is. 

4. Diagnostiek VB 

Het werkveld en de onderwerpen over VB zijn beiden heel breed. We verkennen vandaag de diagnostiek ivm VB; dus de 
meetinstrumenten om te komen tot een diagnose verstandelijke beperking. Zoals we daarnet zagen bij de criteria gaat het 
over meetinstrumenten voor zowel intelligentie als meetinstrumenten voor adaptief gedrag. 

In prodia wordt er een hele lijst aan instrumenten gegeven, maar in de DSM vinden we daar geen uitspraak over. 

4.1 Hypothese verstandelijke beperking 

De hypothese omtrent een verstandelijke beperking wordt gesteld adhv…

• Gesprek met leerling 
• Gesprek met ouders 
• Gesprek met andere betrokkenen (leerkracht, 

familie, …) 
• Info hulpverleners 
• Observatie 

• Analyse beschikbare gegevens 
• Een bepaalde aanpak uitproberen en effect 

nagaan 
• Testonderzoek 
• Medisch/klinisch neurologisch onderzoek, 

nadien vaak genetisch onderzoek 

4.2 Differentiaaldiagnostiek 

Stel, je hebt onderzoek gedaan en je krijgt een laag IQ (bv. 52). Dit is niet het einde. Men heeft adaptief gedrag nog niet in 
kaart gebracht, bovendien, een zwak resultaat op IQ-test en/of adaptief gedrag kan ook te maken krijgen met andere 
problemen:  

• Verstandelijke beperking 
• Anderstaligheid 
• Sensorische beperking 
• Motorische beperking 
• Autismespectrumstoornis 

• Beperkte aandachtspanne 
• Taalstoornis 
• Beperkte ervaring met materiaal / westerse 

cultuur 
• …

Indien bijvoorbeeld het globaal IQ minder betrouwbaar is owv andere factoren (anderstaligheid, motorische of sensorische 
beperkingen, taalstoornis…) dan is het bekijken van de IQ-, factor- en/of indexscores die niet of minder negatief beïnvloed 
worden door voornoemde factor(en) zeer belangrijk. Deze deelscores kunnen mee bepalen in welke mate de hypothese 
‘verstandelijke beperking’ verder wordt meegenomen in het verder diagnostisch onderzoek 
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4.3 Belang van IQ-profiel 

Als we een laag totaal IQ hebben, kan je toch een heel ander profiel krijgen. IQ- profielen geven drie soorten informatie: 

• Hoogte / niveau van je versch. cognitieve vaardigheden 
• Spreiding rond het profielgemiddelde 
• Rangorde van deelscores, sterktes en zwaktes 

Kinderen met gelijkaardig totaal IQ kunnen heel verschillend profiel van BCV’s hebben 

Nooit alleen totaal IQ interpreteren bij vermoeden van verstandelijke beperking!! 

4.4 Theorie van Detterman 

Detterman integreerde twee verklaringen voor een verstandelijke beperking.  

Ene benadering (oa Zigler) ziet VB als het resultaat van een ontwikkeling die trager verloopt dan 
gemiddeld én eerder haar plafond bereikt dan normaal (ontwikkelingstheorie). 

De andere benadering stelt dat er bij VB sprake is van een tekort (deficit). Intelligentie is dan het resultaat van een reeks 
processen waarvan er bij een verstandelijke beperking een of enkele defiviënt zijn (Deficit theorie van Ellis). 

Detterman stelt dat beide benaderingen twee aspecten behelzen van een algemenere theorie.  Detterman ziet algemene 
intelligentie als een set van onafhankelijke cognitieve vaardigheden die samen functioneren als een complex systeem. De 
onderdelen van het systeem staan in relatie tot elkaar. Een tekort of gebrek in 1 onderdeel zal het functioneren van het hele 
systeem beinvloeden. Hoe centraler / belangrijker de cognitieve vaardigheid, hoe ernstiger het systeem verstoord wordt. 
Vergelijking met een auto (motor / airconditioning of radio). Hoe centraal een cognitieve vaardigheid staat, kan vergeleken 
worden met de sterkte van de relaties tussen de factor op het niveau van de brede cognitieve vaardigheden (stratum 2) en de 
algemene intelligentie of de G. Dus hoe meer naar links, hoe centraler 

Als we kijken naar het CHC-model (Cattell, Horn, 
Carroll), zou de theorie van Detterman voorspellen 
data ls je problemen hebt met gf, gq en gc, je meer 
problemen zou hebben dan als je uitval hebt op 
visuele vaardigheden bv. Het CHC model behandelt 3 
strata: General – broad – narrow. 

Op het derde ordeniveau situeert zich de factor G, de 
„universele‟ intelligentiefactor. Eronder, op het 
tweede ordeniveau, liggen brede cognitieve 
vaardigheidsdomeinen die elk een eigen inhoud 
hebben (Gf, Gc, …). De „G‟ loopt door op dit niveau als een waterval en mengt zich in elk breed cognitief domein met de inhoud 
van dit domein. Die doorstroming is niet voor elk breed cognitief domein even krachtig. Sommige hebben een grotere lading 
„G‟ dan andere. Elk van deze brede domeinen bestaat op zijn beurt, op het onderliggende eerste ordeniveau, uit smalle 
cognitieve vaardigheden. Zij vertegenwoordigen elk een inhoudelijk facet van het brede cognitieve domein (inclusief „G‟-
component). Het is op dit niveau dat intelligentietests (en hun subtests) aansluiten. Deze tests zijn „deuren‟ tot dit niveau. Ze 
variëren in breedte, in dekkingsgraad van het geheel. 

De 9 brede cognitieve vaardigheden kunnen als volgt worden omschreven 82:  

• Gf = fluid intelligence: de vaardigheid om te redeneren in nieuwe situaties 
• Gc = crystallized intelligence: de vaardigheid om zich de kennis die in de cultuur aanwezig is, eigen te maken en 

effectief toe te passen 
• Gq = quantitative knowledge: de vaardigheid om kwantitatieve concepten en hun relaties te begrijpen en met 

numerieke symbolen om te gaan  
• Gv = broad visual intelligence: de vaardigheid in het waarnemen van en denken met visuele patronen 
• Gsm = short-term memory: het kunnen vasthouden van informatie en het gebruik ervan op korte termijn  
• Glr = long-term memory: de vaardigheid om informatie langere tijd vast te houden en via associatie terug op te halen  
• Ga = broad auditory processing of auditory intelligence: de vaardigheid om auditieve patronen te begrijpen en te 

synthetiseren 
• Gs = cognitive processing speed: de vaardigheid om betrekkelijk eenvoudige taken die iedereen juist zou hebben als 

er voldoende tijd wordt gegeven, snel uit te voeren  
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• Gt = reacting speed: de vaardigheid om snel de juiste oplossing te vinden bij problemen met een middelmatige 
moeilijkheid.  

De score is de tijd die nodig is om de antwoorden te genereren. 

Het CHC-model poneert duidelijk de meerledigheid van intelligentie, zoals de term „meervoudige‟ intelligentie doet. Sommige 
intelligentietests meten slechts één stroom uit de waterval, andere peilen meerdere stromen. Geen enkele dekt het geheel.  

Het CHC- model helpt ook de inhoud van een intelligentietest te situeren (welke domeinen komen aan bod) en vaardigheden 
buiten de test, zoals schoolvorderingen, een plaats te geven. 

 

Vanuit onderzoek (Bergeron, Floyd) is gebleken dat personen met een VB algemeen zwakker functioneren niet noodzakelijk 
impliceert dat alle BCV’s ‘aangetast’ zijn. Dit is een systeemperspectief: zelfs met 1 of meerdere BCV’s in (laag) gemiddelde 
zone, kan er toch sprake zijn van een mentale beperking. Tekorten in 1 of meerdere BCV’s beïnvloeden het totaal functioneren 
(en kunnen zo op versch. vaardigheden tekorten vertonen).  

� Vaker scoren ze  
o relatief zwakker op ‘centrale’ BCV zoals Gf en Gc  
o relatief sterker op minder centrale BCV zoals Gv en Ga 

� Dit is echter geen plat profiel! 

⇒ Het is belangrijk om te kijken naar sterktes en zwaktes om aanknopingspunten voor aanbod te krijgen 

5. Meetinstrumenten (intelligentie) 

5.1 Onder 5 jaar: ‘globale ontwikkelingsachterstand’ of ‘vermoeden v verstandelijke beperking’ 

Als we een kind hebben <5j spreken we van ‘globale ontwikkelingsachterstand’ of ‘vermoeden v verstandelijke beperking’. 

Onder 5 jaar 

• IQ kan minder betrouwbaar worden gemeten 
• IQ omvat minder brede cognitieve vaardigheden (BCV)/ subtests 
• Meer invloed van factoren werkhouding, vermoeidheid, honger, prikkels, angst nieuwe omgeving, … 

Dan is het sws belangrijk om de procesdiagnostiek in acht te nemen… 

• Om 2 jaar testonderzoek 
• Evaluatie ontwikkeling gedurende langere periode 
• Aard, omvang, verklaring ontwikkelingsproblemen op meerdere ontwikkelingsdomeinen 

Aanbeveling: neem een ontwikkelingsschaal af ipv IQ- test. Vbn v ontwikkelingsschalen in Vlaanderen zijn Bayley-III-NL en GOS 
2 ½ - 4 ½ (= Groningse OntwikkelingsSchaal). Deze schalen leveren geen IQ-score op, maar indexscore(s).  

Qua ontwikkelingsschalen hebben we in Vlaanderen niet veel keuze. Bij kinderen onder 3 jaar 6 maanden: 
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• Bayley-III-NL | Bayley Scales of Infant and Toddler Development - Third Edition – NL 
o 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen 
o Heeft versch. subtesten te maken met Cognitie, Taal, Motoriek, Sociaal-Emotioneel en Adaptief Gedrag 
o Overigens is in de Bayley-III-NL een vragenlijst adaptief gedrag opgenomen. De normering daarvan is 

beperkt tot 42 maanden, waardoor de bruikbaarheid (binnen CLB-context) beperkter is dan voor de PEDI-
NL (zie verder). 

• Bayley-III-NL-Special Needs Addition (Bayley-III-NL-SNA): is een aanpassing vr vroegkinderlijke ontwikkeling v 
kinderen met een communicatieve, fijnmotorische of visuele beperking. 

Doel 

De Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-NL (Bayley-III-NL), opvolger van de BSID-II-NL, is een 
instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen en om kinderen met een 
ontwikkelingsachterstand te identificeren. Daarnaast geeft de test de testgebruiker informatie over hoe een interventie voor 
een kind kan worden opgezet en geëvalueerd. Zo kunnen de testresultaten gebruikt worden bij het ontwerpen van een 
begeleidings-/behandelingsplan voor een kind. Daarnaast kan de Bayley-III-NL gebruikt worden bij een indicatie voor advies 
voor een bepaald soort onderwijs voor een kind. 

Doelgroep 

De Bayley-III-NL is in te zetten bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen. Het instrument is bedoeld om 
de vroegkinderlijke ontwikkeling in kaart te brengen bij deze doelgroep 

GOS Groningse ontwikkelingsschalen 2 ½ - 4 ½  1996 

Naast scores op de Mentale Schaal, de Motoriek Schaal en de Gedragsobservatie Schaal zoals deze met de BSID-II-NL gemeten 
worden, worden er bij de Bayley-III-NL door middel van de subtests Fijne Motoriek, Grove Motoriek, Taalbegrip, Taalproductie 
en Cognitie de vaardigheidsgebieden Motoriek, Taal en Cognitie in kaart gebracht. Daarnaast zijn er bij de Bayley-III-NL twee 
vragenlijsten toegevoegd die door de ouders ingevuld worden en waarmee de Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en het Adaptief 
Gedrag gemeten worden. De Bayley-III-NL beoogt zo een meer gedifferentieerd beeld van het ontwikkelingsniveau van het 
kind dan de BSID-II-NL te geven.  

5.2 Meetinstrumenten IQ 

De actuele intelligentietests bruikbaar in Vlaanderen berekenen een 
genormaliseerd standaarddeviatie IQ met IQ 50-55 als metrische ondergrens 
(=bodem). 

Behalve de WISC-V, deze gaat to 40. Onder 40 kan je niet gaan. Dat 
is niet omdat er zoveel ppn zijn die dit cijfer haalden, het is obv 
statistische manipulatie dat ze deze er zo breed kunnen uithalen 
(⇒ extrapolatie).  

De meetinstrumenten verkrijgen het genormaliseerde standaard – deviatie IQ of ‘norm- IQ’. Het gem = 100, de SD = 15. De 
positie vd persoon toont (1) Mate van afwijking in SD, (2) IQ- score en (3) Referentiekader = leeftijdsgroep . 

• 2 SD = zeer lage score 
• Beperkte normgroep onder - 2 en -3 SD (en boven + 2 SD en + 3 SD) 

De prof wou dit graag allemaak kunnen testen volgens de CHC testen, maar dat ging niet. Als ze dit deed kreeg ze dergelijke 
profielen onderstaande profiele. Als we op basis hiervan leerlingen testen, krijgen we vaak onderstaand profiel (zie tabel).  

Brede cognitieve vaardigheden Index3 95%-B.I.4 Percentiel5 Beoordeling 

Gf (Vloeiende intelligentie) 60 56 - 80 0,4 Zeer laag 

Gq (Kwantitatieve kennis) Niet te berekenen omwille van beperkt aantal voorhanden zijnde subtests 

Gc (Gekristalliseerde intelligentie) < 55 ? ? Zeer laag 

Gsm (KTG) < 55 ? ? Zeer laag 

Gv (Visuele infoverwerking) 63 58 - 83 0,7 Zeer laag 

Ga (Auditieve infoverwerking) / / / / 

Glr (LTG) / / / / 

Gs (Verwerkingssnelheid) < 55 ? ? Zeer laag 
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Daar kan je niet veel mee, als je advies wilt geven aan ouders of leerkracht. Het probleem is dus dat het waarde oordeel heel 
beperkt is bij deze groep. Waarde-oordeel IQ in CHC: 

IQ-score Waarde-oordeel Percentielscore 

> 130 zeer hoog 98-99.9 

121-130 hoog 91-97 

111-120 hoog gemiddeld 75-90 

90-110 gemiddeld 25-74 

80-89 laag gemiddeld 9-24 

70-79 laag 3-8 

< 70 zeer laag  0.1-2 

Subtestniveau: zie onderstaande tabel 

Ook als je naar de subtesten kijkt, kan dat je niet meer zeggen. Hoe diep zit het kind onder een bepaalde niveau? Dit kunnen 
we niet halen uit de instrumenten van Vlaanderen.  

Daarom hebben ze een nieuwe methode ontwikkelt in 2015. Als je niet met de doelgroep werkt, dan weet je waarschijnlijk 
genoeg met dat je IQ onder de 55 is. Daarmee kan je al verwijzen naar de juist voorzieningen. 

Gc: Gekristalliseerde intelligentie A.U. Beoordeling 

Informatie WISC III 
Algemene  kennis 

1 Zeer laag 

Woordkennis WISC III 
Lexicale  kennis en taalontwikkeling 

3 Zeer laag 

Begrijpen WISC III 
Taalontwikkeling  en algemene kennis 

1 Zeer laag 

Overeenkomsten WISC III 
Taalontwikkeling  en lexicale kennis (& vloeiende intelligentie: redeneren) 

1 Zeer laag 

Gsm: Korte termijn geheugen A.U. Beoordeling 

Cijfers Herhalen CELF  
Geheugenspan  en capaciteit werkgeheugen 

1 Zeer laag 

Reeksen Opsommen CELF  
Geheugenspan  en capaciteit werkgeheugen 

3 Zeer laag 

Interval AU 0 – 1 en 19 – 20 is groter dan interval 1 – 2 of 13 – 14 

Hoe diep onder AU = 1 presteert deze persoon? 

Waarde-oordeel subtestuitslag AU in CHC: 

Afgeleide Uitslag Waarde- oordeel 

> 16 Zeer hoog 

15 – 16 Hoog 

13 - 14 Hoog- gemiddeld 

8 - 12 Gemiddeld 

6 - 7 Laag- gemiddeld 

4 - 5 Laag 

< 4 Zeer laag 

1ste keuze meetinstrumenten (http://www.prodiagnostiek.be) vr het IQ zijn de volgende: 

• CoVaT- CHC 
• KAIT- NL 
• WAIS-IV en WISC-V 

• WISC-III 
• WPPSI-III 
• (Subtesten WPPSI-R) 
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De WISC – V hanteert een metrische ondergrens van 40 (en gaat dus dieper). Opmerking: dit is gebeurd via statistische 
extrapolatie waarbij bijna geen participanten inzitten, en is dus niet zo representatief.  

Problemen: 

• Te weinig / geen personen in de normeringsgroep onder 50 – 55 om betrouwbare uitspraken te kunnen doen! 
• Profiel van cognitieve vaardigheden? 
• Betrouwbaarheidsinterval? 
• Handelingsgericht advies? 

Het CHC-model vormt het referentiekader bij het onderzoek van de intelligentie. ⇒ Standaardwerkwijze CHC lukt niet bij 
deze doelgroep (zie https://expertisetoegepastepsychologie.be/subpages/chc-platform/). 

Bovendien… Hoe gaan we te werk als we met deze tests  

• ook een metrische inschatting willen maken van het cognitief functioneren onder de IQ-zone 50, bij matig tot diep 
verstandelijke beperking?’ 

• een CHC- profiel willen bekomen dat aanknopingspunten geeft voor handelingsgericht advies? 
• een betrouwbaarheidsinterval willen berekenen bij uitslagen onder IQ 50? 

5.3 IQ onder normtabellen 

Een schoolpsychologische benadering in de psychodiagnostische praktijk met 2 invalshoeken: een psychometrische en een 
inhoudelijke. 

 

= Samenvatting van begrippen die de basis vormen van de benadering 

Ontwikkelingsfasen Piaget: personen met VB doorlopen dezelfde fasen, 
maar trager (en niet altijd allemaal). 

Doel vd benadering:  

• CHC-profiel + goede observatie + ruime informatie ⇒ handelingsgericht advies 
• Emotioneel welbevinden = doorslaggevend en primair in cognitieve groei. Juiste cognitieve aanbod zorgt mee voor 

emotioneel welbevinden! 
• Mentale leeftijd = begrijpelijker voor ouders en omgeving dan een laag IQ- cijfer. 

5.3.1 Psychometrische invalshoek 

a. Chronologische en mentale leeftijd 

We hebben een chronologische leeftijd en die is linair, maar mentale leeftijd is niet liniair. De gemiddelde score binnen een 
bepaalde leeftijd, komt op een gegeven moment op een plafond. 

In onderstaande zie je dat de evolutie van de referentie leeftijd/mentale leeftijd anders loopt. Dit is matrix redeneren vd WAIS 
en we zien dat rond de leeftijd van 34-44 komen we toe aan ons maximum. Nadien gaan onze scores dalen. 

Chronologische leeftijd (CL) en referentieleeftijd (RL) = leeftijdsequivalent. Bijv. RS 31 op woordkennis WISC-3 = een gemiddelde 
score voor de leeftijdsgroep 9 j 10 m = AU 10. 

Referentieleeftijd RL Ruwe Subtestscore RS 

18 – 19;11 18 – 19 

25 – 29;11 20 – 21 
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34 – 44;11 20 

65 – 74;11 13 – 14 

RL → RS, RS → RL 

Als we naar tabellen kijken en we gebruiken de standaardtesten, dan ga je naar een tabel van de leeftijd van de persoon die je 
nodig hebt. Bv. Iemand v 9 j en 10 maanden heeft een ruwe score v 31 behaald. Je gaat id tabel kijken en dan ga je zien dat dat 
een afgeleide uitslag is v 10. 

b. Mentale leeftijd en ontwikkelingscurve 

Als we teruggaan id tijd en kijken naar het begrip ‘mentale leeftijd/ML/referentieleeftijd’, moeten we terugkeren naar Binet 
en Simon (1904 – 1905). Zij hebben een eerste echte intelligentietest ontwikkeld; deze was een gevarieerde itemreeks die 
mensen moesten beantwoorden, en hun score op de test w uitgedrukt in totale score in ML (mentale leeftijdsscore).  

Deze ML is gebaseerd op groeicurve / ontwikkelingscurve. Vanaf 15 jaar bleek dat die ML nagenoeg dezelfde classificatie had 
als die bij volwassenen. Dit betekent dat ML een plafond bereikt, waar de CL lineair doorloopt. 

 

Binet-test 

 

De test was zo opgebouwd dat je tss 3-9j (CL), voor elk 
jaar 5 items had. Als je deze goed beantwoordt, heb je 
de basis vr je ML. De ML is dus het jaar waarin kind op 
alle testen v leeftijdsjaar slaagden, + 1/5 ve jaar voor elk 
bijkomend testje je juist had. 

Rood: mentale leeftijd 

Blauw: chronologische leeftijd 

Binet-Simon 

 

Binet, Simon en Bonnis labelden de niveaus van v 
functioneren obv de bereikte ML irt de CL adhv de 
ontwikkelingscurve. 

ML op 15j zou je kunnen benoemen als we nu zeggen 
dat je op 18j je definitieve lichaamslengte bereikt hebt. 

Binet berekende nooit een IQ. 

Actuele ontwikkelingscurve 

 

 

 

 

De vraag is, ‘hoe ziet de curve er op did moment uit als 
we het bovenstaande willen gebruiken? Hoe is de vorm, 
afvlakking, is dat hetzelfde vr alle versch. cognitieve 
vaardigheden?’. We moeten rekening houden met het 
Flynn- effect, zeker sinds 1938. 

Bij de SON-R zien we duidelijk dat de ML stijgt bij jonge 
kinderen (6j-13j), maar rond 13j is er een knik. Die 
ontwikkeling gaat trager en trager, rond 22j komt het 
aan zijn plafond. We zien dat de curve bij personen met 
een VB sneller een knik en een minder hoog plafond 
heeft. Voor Cf en Gf gaan we geleidelijk aan lager scoren 
(opmerking: som meet enkel Gf en Gv). 

� SON-R 6 – 40 relatie ruwe somscore test – CL 
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� WAIS IV relatie RS met AU = 10 

 

We zien id blauwe tabel (subtesten vd WAIS) dat Gc 
(woordenschat) een vd vaardigheden is die het langst 
blijft ontwikkelen (komt pas aan plafond op 30-34). 
Daarna gaan we minder goed antwoorden.  

Bij matrix redeneren behouden we reeds dezelfde 
scores, op 20-25j zitten we aan ons plafond (bij rekenen 
is dit nog sneller). 

⇒ Verschillen in ontwikkeling afh. v versch. cognitieve 
vaardigheden. 

c. Traditionele- of ‘ontwikkelings’-IQ 

Terman is diegene die op de IQ-score is gekomen: 𝑀𝐿 𝐶𝐿; 𝑥	100 = 𝐼𝑄 
Als we het voorgaande in rekening houden en we willen dit berekenen, dan merken we snel op dat we met een probleem 
zitten. ML blijft vrij stabiel, maar CL blijft stijgen. Ons IQ zou dus jaarlijks dalen. We moeten de CL gaan corrigeren volgens de 
‘ontwikkelingscurves’. Dit heeft men gedaan adhv voorgaande curves. 

� Terman en Merill hebben in 1937 de Stanford-Binet aangepast en in die handleiding is er een correctietabel om de 
CL-scores te gaan corrigeren bij oudere leeftijden. 

� In 1965 heeft professor Stinissen vd KU leuven de correctietabel uitgebreid tot CL van 16 jaar en ML 15 jaar.  
� Magez heeft nu in 2014 die correctietabel nog eens uitgebreid tot 18j adhv normeringstabellen v recente 

onderzoeken. 

Nu hebben we een correctietabel voor de CL v 18 jaar en een ML v 18 jaar. De ontwikkeling loopt door tot minstens 18 jaar, 
met een eerste knik op 13 jaar. We vinden zelf dat deze tabel een milde benadering is (bepaalde BCV’s ontwikkelen zich verder 
na 18 jaar).  

Voor de rest gebruikt men de principes v cross-batterij en liefst het meeste halen uit 1 test. Er is een voorkeur voor de Wechsler 
schalen en de KAIT. 

d. Cross-batterij benadering 

We hanteren XBA-principes (= cross-batterij-principes) bij CHC-onderzoek. Dwz dat we eén intelligentietest als kern van de 
batterij gebruiken, en het liefst v al halen we het meest uit één test (en dus zo weinig mog. verschillende tests).  

De voorkeur gaat naar Wechsler-schalen (WPPSI-3, WISC-3, WAIS-4) en de KAIT. 

De subtests hebben eenzelfde soort standaardscores, en een normale verdeling. 

• ≥ 2 subtesten per BCV, liefst meten ze verschillende NCV 
• ≥ 4 BCV om IQ te bepalen, waaronder Gf en Gc 

5.3.2 Inhoudelijke invalshoek 

Eerst gaat men info verzamelen in een intake-gesprek, dit gaat over de ontwikkeling (in alle domeinen) en over het cognitief 
functioneren:  

• Eerdere afname van IQ- of ontwikkelingstest? 
• Chronologische leeftijd in verhouding tot  

o Sociaal aanpassingsgedrag 
o Schools niveau 
o Cognitief inzicht: opdrachten begrijpen en onthouden, inzicht in oorzaak – gevolg, strategie bij spel, kunnen 

lezen van constructieplannetjes, kunnen volgen van een stappenplan, opvolgen van een eenvoudige / 
meervoudige opdracht, … 

Omtrent het materiaal vd methode, moet je een werkdocument kiezen:  

• Werkdocument talige personen met vermoedelijke ML boven 7 jaar: WISC 
• Werkdocument talige personen met vermoedelijke ML tussen 2 jaar en 7 jaar: WPPSI 
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• Werkdocument niet- talige personen: alle subtesten die niet verbaal zijn. 

Elk werkdocument geeft aan welke subtesten je kan afnemen, elke beslissingsboom geeft aan welke berekening je kan doen: 
‘doorsnee’ of benadering of andere. 

Het verwerkingsdocument helpt bij de uitrekening. 

Casus: TALIG, VERMOEDEN ML 2 – 7 JAAR 

• De persoon behaalt een schools niveau eerste kleuterklas tot eerste leerjaar 
• De persoon behaalde op een eerdere test een IQ of OQ tussen 20 en 50 – 55 
• Zelfredzaamheid conform 2 – 7 jarigen 

Voorbeeld deel werkdocument Gc Voorbeeld beslissingsboom 

  

Voorbeeld deel werkdocument Gf 

 

Dit omvat uit verschillende testen alle mogelijke subtesten 
die tot een bepaalde categorie behoren.  

Je ziet bij Gf zowel testen van de SON als van de WPPSI staan. 
Je ziet de referentieleeftijd en ook nog iets tussen haakjes. Als 
die persoon een ruwe score van 1 haalt, dan komt dat 
overeen met de ML van 2 jaar en 4 maanden. Dan weet je 
tijdens het testen, dat je voor die subtest iets gaat kunnen 
berekenen. Zit de ruwe score eronder vb zit bij matrix 
redeneren de ruwe score onder de 8, dan weet je dat dit te 
moeilijk is voor het kind. Het is altijd zoeken welke subtesten 
je kan afnemen.  

Dit is een handig document om tijdens de test zelf te weten 
of je je test moet bijsturen of niet. 

Werkwijze met beslissingsboom: 

De een ‘beslisboom’ dient om te kijken welke subtesten je kan afnemen en wat de meest handige manier manier is om ze te 
gebruiken: 

- Je neemt de subtesten af volgens de beslissingsmodel in aanbevolen orde 
- Testgebruik en – verwerking volgens testhandleiding 
- In testhandleiding tabel RL, leeftijdsequivalenten... 
- Vul het verwerkingsdocument in en bereken volledig uit (zie docu Minerva: verwerkingsdocument casus Jan en Nick) 

BCV’s w op die manier berekend en de IQ-score op basis van BCV’s waarbij we Gc en Gf dubbel laten meetellen, omdat ze 
zwaarder doorwegen in de berekening. 

Op subtestniveau: 

- RS → RL, RL → RS 
- RL waarbij RS een AU = 10  
- RL onder 13 jaar = ML 
- CL onder 13 jaar = CL 
- CL boven 13 jaar moet gecorrigeerd = CL* 
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Correctietabel in syllabus deel 1, p 37 

RS → ML(*) 

Werkwijze betrouwbaarheidsinterval BI: 

- BI op RS 
- Basis = SEm, verschillend per subtest en per leeftijdsgroep 
- Per intelligentietest in syllabus 

Voorbeeld: Stel dat je bij het onderzoek van een kind voor de subtest PB WPPSI-3 een RS 14 uitkomt. Bij RS = 14 vind je in de 
tabel een referentieleeftijd 3 j 5m.  Deze valt in de RL 2j 6 tot 3j 11 van de tabel. 

Je BI op de RS van 14, is dus 14 -2 en 14 +2 nl 12 – 16. Dit komt dan overeen volgens de RL- tabel van de handleiding met RL= 3j  
en RL = 3j 9m als BI.  

Werkwijze BCV-indexen en totaal IQ: 

Ú Niveau BCV- Index 

𝐵𝐶𝑉𝑖 = *𝐺𝐸𝑀	𝑀𝐿	𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛	𝑣𝑎𝑛	𝑑𝑒𝑧𝑒
𝐵𝐶𝑉
𝐶𝐿(∗)< 𝑥	100 

• Waarbij GEM ML = gemiddelde mentale leeftijd, uitgedrukt in maanden  
• Minstens 2 subtesten per BCV. Alle subtesten per BCV worden meegenomen. Invloed op interpretatie als ze 

niet intern consistent zijn 
• Waarbij CL(*) = eventueel gecorrigeerde CL , uitgedrukt in maanden 

Ú Niveau IQ 

𝐼𝑄 =	
(𝐺𝑓	𝐵𝐶𝑉𝑖	𝑥	2) + (𝐺𝑐	𝐵𝐶𝑉𝑖	𝑥	2) + 𝐺𝑣	𝐵𝐶𝑉𝑖 + 𝐺𝑠𝑚	𝐵𝐶𝑉𝑖 +⋯+⋯

(𝑛 + 2)  

• Waarbij Gf en Gc een gewicht (x2) krijgen. Ze wegen immers zwaarder door op G dan de andere BCV’s 
• Waarbij N = het aantal berekende BCV’s, moet minimaal 4 zijn 

 

 

Hier krijg je een beeld v hoe iemand functioneert, 
zeker als je observaties ernaast legt. 

Belang van een goede observatie: 

Observatie helpt je het profiel te interpreteren. Hoe komt het resultaat tot stand? Wanneer precies loopt het fout? Een zwakke 
subtestscore door… 

• Te weinig inzicht 
• Een zwak richten of volhouden van de aandacht 
• Het niet begrijpen van woorden 
• Niet met alle info uit een opdracht rekening houden 
• Een te zwakke schrijfmotoriek 

• De opdracht niet kunnen onthouden 
• Niet op tempo kunnen werken of hier niet gevoelig 

voor zijn 
• Een gewoonte niet kunnen doorbreken (bv. ASS en 

symbolen vergelijken
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6. Meetinstrumenten adaptief gedrag 

6.1 Definitie adaptief gedrag 

Wat is adaptief gedrag? ⇒ De effectiviteit en de mate waarin iemand beantwoordt ad eisen v persoonlijke onafhankelijkheid 
en sociale verantwoordelijkheid verwacht volgens leeftijd en cultuur.  

 

Waar komt de definitie op neer? We gaan het functioneren op 3 vlakken bekijken: 

• Conceptuele vaardigheden: alles wat je op school leert zoals expressieve en receptieve taal, lezen, schrijven, begrip 
van tijd en ruimte, niet verbale communicatie, geldbegrip, ... 

• Praktische vaardigheden (redzaamheid): vermijden of voorkomen van gevaarlijke situaties 

o Persoonlijke redzaamheid: eten, aankleden, lichaamszorg, zich verplaatsen,... 

o Huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid: maaltijdbereiding, huishoudelijke activiteiten, sociale 
media kunnen gebruiken, geldgebruik, openbaar vervoer,... 

o Beroepsvaardigheden: op tijd komen, volharding,... 

o Vermijden/voorkomen v gevaarlijke situaties 

Dit zijn doelen waaraan zeer expliciet gewerkt w binnen BuSO OV1, 2 en 3 (elke opleidingsvorm legt nadruk op andere 
vaardigheden), en het zijn zaken die als vanzelfsprekend w beschouwd bij leerlingen in het gewoon onderwijs. 

Nochtans… als we terugdenken aan de tijd dat we op kot zaten, waren toch niet alle bedden opgedekt of kon elke 
student zo lekker koken…. Ook bij normaal begaafde personen zit er een variatie op de kookkunsten, aanleg om kledij 
te herstellen of om een stijlvolle kledingcombinatie te maken, in vaardigheden om met sociale media om te gaan… 

• Sociale vaardigheden: interactie met anderen, verantwoordelijkheidsbesef, kunnen inschatten en weerstand bieden 
aan negatieve beïnvloeding, zich houden aan geldende regels en wetten, ... 

Het is het geheel v conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die aangeleerd zijn en toegepast w door de persoon in zijn 
dagelijkse leven. Het zijn de vaardigheden die iemand toont in het dagelijkse leven (“doen” ipv “kunnen”). Men moet rekening 
houden met taal, cultuur, andere beperkingen, leeftijd. 

Het is leeftijds- en cultuurgebonden. 

• Leeftijd: evolueert met de leeftijd.  
• Cultuurverschillen, bv. bijv. zindelijkheid (Nederlandse kinderen vs. Belgische kinderen: kinderen in België worden 

zindelijk gemaakt omwille van instap kleuter op 2,5 jaar. In Nederland gaan ze pas naar de kleuterschool op 4 jaar en 

 

Tabel: Sterkte-zwakte analyse van Nick.  

Het is een kwestie vd sterktes in te zetten om zaken die in 
zijn zone v naaste ontwikkeling zitten of in zijn interesseveld 
zitten onder de knie te krijgen. 
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als ze tegen dan zindelijk zijn is het goed. Bv. met bestek eten (culturen waar met de handen eten een gewoonte is 
tov bij ons eten met bestek), China (met stokjes eten) 

Een diagnosticus moet kennis hebben van normale ontwikkeling. 

6.2 Meetinstrumenten adaptief gedrag 

Qua meetinstrumenten zitten we met een probleem: de instrumenten die er zijn, daar hebben we enkel Nederlandse normen 
voor (geen Vlaamse). Voor sommige items is dit een probleem, bv. Zindelijkheid. Kinderen in Vlaanderen zijn sneller zindelijk 
dan kinderen in Nederland want hier gaan ze veel vroeger naar school (2,5 jaar vs 4 jaar). 

Een aantal instrumenten (hier zijn we echt heel snel overgegaan): 

- Pedi-nl 
- Vineland- Z 
- (Vineland-screener 0-6) 

- SRZ/SRZ-i 
- SRZ-P 
- ABAS-3 

6.2.1 ABAS-3 

ABAS-3 (0-18 jaar) is een instrument met Vlaamse normen dat normaal tegen 2020 op de markt zal komen. Het normonderzoek 
loopt nog, daarna pas starten met analyse en dan nog hele smik van handleiding en zo. De timing is nog moeilijk te bepalen, 
maar vroeger dan 2019/2020 zal hij niet verschijnen. ABAS-3 w een vragenlijst, dus geen interview meer (zal afname 
vergemakkelijken). 

6.2.2 Pedi-NL (Pediatric Evaluation of Disability Inventory) 

De Pedi-NL is de meest gebruikte test voor jonge kinderen om in te schatten waar ontwikkeling zit voor adaptief gedrag en ook 
om te kijken over of er een beperking is. Er staat ook in welke hulpmiddelen men moet gebruiken. Bij de anderen w dat allen 
minder beschreven. 

Het is een Nederlandse bewerking en normering (Amerikaanse vragenlijst). 

Qua concept is het versch. v sociale aanpassing (ander conceptueel kader): communicatie staat onder sociaal functioneren.  

Komt uit REVA sector NL - kinderrevalidatie (artsen, kiné, ergo) 
NAH. Bovendien is het gedachtegoed v ICF (WHO): 

• Aandacht voor functies-activiteiten-participatie 
• Aandacht voor omgevingsfactoren 
• Definitie beperking en handicap 

Figuur: Pedi-NL en ICF 

Doelgroep 

• Kinderen van 6 maanden tot 7;6 jaar 
• Oudere kinderen met ontwikkelingsniveau <7, 6 j 
• Kinderen met aangeboren of verworven stoornissen 
• Het is het best toepasbaar voor kinderen met fysieke beperkingen of combinatie fysieke en cognitieve beperking 
• Vanaf leeftijd v 5j is het minder toepasbaar voor kinderen met lichte cognitieve beperkingen 

Afname 

• Gestructureerd interview, eventueel als vragenlijst (overlopen!) 
• ALLE items moeten ingevuld 
• Afnameduur: 45 à 60 minuten 

Opbouw 

3 domeinen: (1) zelfverzorging, (2) ambulantie, (3) sociaal functioneren. 

• Deel 1: functionele vaardighedenschaal: beheerst het kind de vaardigheid in de meeste dagelijkse situaties; complexe 
activiteiten worden opgesplitst in betekenisvolle functionele onderdelen 

• Deel 2: verzorgersassistentieschaal: zoals het daadwerkelijk wordt uitgevoerd in de context, aangeven vd 
hoeveelheid ondersteuning die het kind krijgt 

• Deel 3: aanpassingenschaal: hulpmiddelen, voorzieningen of aanpassingen in de omgeving die het kind gebruikt bij 
de uitvoering van de dagelijkse activiteiten 
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Doel 

• Zijn er functionele beperkingen of vertragingen? Ja: in welke mate? Op welk inhoudelijk gebied? 
• Evaluatie van veranderingen op bepaalde domeinen 
• Evaluatie van therapeutische interventies 
• Via aanpassingenschaal mogelijk om overzicht te krijgen van gebruikte of wenselijke hulpmiddelen 
• Via assistentieschaal mogelijk om zicht te krijgen op de soort en de mate van hulp om de activiteit te doen 

Soorten hulpmiddelen 

 

Tips voordat je Pedi-NL afneemt 

• Fris je kennis over de normale ontwikkeling op 
• Oefen je zelf in goed (observeren en) classificeren  

o mbt gegeven hulp/assistentie: persoon doet volledig zelfstandig, tot verzorgers doen volledig vr persoon 
o mbt hulpmiddelen/aanpassingen: geen – kindgerichte – therapeutische - uitgebreide 

• Oefen het interview op voorhand met een collega, vriendin, familie 

6.2.3 Vineland-Z: Sociale redzaamheidsschaal voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking 

Nederlandse bewerking en normering Vineland Adaptive Behavior Scales (Amerikaanse vragenlijst, Survey versie). Uitgeverij: 
oorspronkelijk Pits maar door Pearson overgenomen.  

Dit vraagt expertise, want het heeft een breed leeftijdsbereik. Het is een gestructureerd interview. 

Doelgroep 

Kinderen en jongeren  

• 5 -18 jaar met een licht/matig/ernstig/diep verstandelijke beperking  
• Bij wie een verstandelijke beperking wordt vermoed 

Afname 

• Via een interview met ouder, verzorger, begeleider 
• 20 – 90 min 
• 225 items: per domein gerangschikt volgens moeilijkheidsgraad 
• Interviewer start bij geschatte ontwikkelingsniveau, blok 

Opbouw: Schalen (225 items) 

1. Communicatie (67 items): receptief – expressief – geschreven taal  
2. Dagelijkse vaardigheden (92 items): persoonlijk – huishoudelijk – maatschappelijk 
3. Socialisatie (67 items): interpersoonlijke relaties – spel en vrije tijd – sociale vaardigheden 

Doel 

Sociaal aanpassingsgedrag meten 

• totaal niveau (alle vaardigheden) 
• profiel van vaardigheden (harmonisch of sterktes en zwaktes) 

Vergelijking mogelijk met  

• totale populatie van personen met een verstandelijke beperking 
• Groep van licht verstandelijk beperkten zoals gemeten met een intelligentie- onderzoek 
• Groep van matig verstandelijk beperkten zoals gemeten met een intelligentie- onderzoek 
• Groep van ernstig / diep verstandelijk beperkten zoals gemeten met een intelligentie- onderzoek 
• Eigen intelligentie  
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• Vorige afname 

6.2.4 Vineland-Screener 0-6 (Vineland S) 

Nederlandse vertaling en  bewerking en normering Amerikaanse Vineland Screener. Uitgeverij: 
oorspronkelijk Pits maar door Pearson overgenomen. 

Deze is geschikt voor zwakkere ouders. 

 

De Vineland screener is in sommige centra beschikbaar, maar niet geldig voor de criteria type 2. 

 

6.2.5 SRZ / SRZi (Sociale redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten-Z) 

Ontwikkeld en genormeerd vanuit doelgroep verstandelijke beperking (IQ=-70), geen normale referentiegroep. In NL 
ontwikkeld, er bestaan verschillende versies.  

• SRZ vragenlijst 
• SRZi interview 

Doel 

• Het meten van het sociaal aanpassingsgedrag, onderkenning ve verstandelijke beperking en het niveau hiervan 
• Opzetten van een begeleiding- en/of behandelplan 
• Evaluatie van de resultaten van een behandeling/interventie  

Doelgroep 

Kinderen en jongeren  

• 4-18 jaar met een licht/matig/ernstig/diep verstandelijke beperking  
• of bij wie een verstandelijke beperking wordt vermoed 

Normgroepen 

• 7-40 jarigen in residentiële settings INR 
• 17 jaar en ouder in dagcentra DVO 

• Hele Nederlandse populatie van 4 jaar en ouder met een ernstig tot grens matig-licht verstandelijke beperking = POP-
EM 

Afname 

SRZ SRZi 

• Observatielijst in te vullen door 
ouders of 2 begeleiders 

• Afnameduur: 10 à 15 minuten  

 

• Open interview: instructie per item is identiek als SRZ 
• Het schaalformulier w door de interviewer tijdens het gesprek ingevuld 
• Het verloop vh gesprek bepaalt de volgorde van invulling 
• Afnameduur: 20 tot 25 minuten 

Opbouw 

4 subschalen – 31 itemclusters 

• zelfredzaamheid Z 

• Taalgebruik TL 

• Taakgerichtheid TK 

• sociale gerichtheid S 

Per item: 4 keuzes in oplopende moeilijkheidsgraad, van beperkt tot goed zelfstandig omgaan met (a) zichzelf, (b) met mensen, 
(c) met dingen in dagelijkse situaties. 

6.2.6 SRZ-P (Sociale redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten van een hoger niveau (Plus)) 

Doel 

Het is een vragenlijst die dient voor het meten van het sociaal aanpassingsgedrag 
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Doelgroep 

Adolescenten en volwassenen boven 12 jaar met een IQ tussen IQ 35 à 40 – 85 (matige verstandelijke beperking tot zwakker 
begaafd) 

Afname 

• Vragenlijst in te vullen door de ouders of 2 
begeleiders 

• Afnameduur 10 à 15 minuten 
• + of – score 

Opbouw 

63 items, 3 subschalen 

• Zelfredzaamheid I (15 items) = primaire zorg naar zichzelf 

• Zelfredzaamheid II (15 items) = meervoudige en meer naar buiten gerichte redzaamheid 

• Verbaal-Numerieke vaardigheid (17 items) = beelden, getallen, taal, symbolen 

• + 16 restitems (R)  

6.3 Wat gebruik ik wanneer? 

Dit kan adhv de beslisboom (Bea Maes), of adhv een pragmatische invalshoek (leeftijd, cognitief functioneren, doel)… 

 Normale intelligentie 
 

Ontwikkelingsachterstand, Mentale beperking 

< 4 jaar Pedi-nl Pedi-nl 

4 – 5 jaar Pedi-nl 

Pedi-NL: grondig beeld + zicht op assistentie en hulpmiddelen, interview, combinatie 
motoriek 

SRZ (i): beknopter beeld is voldoende, weinig tijd, interview of vragenlijst 

5 – 7 j 6 m Pedi-nl 

Pedi- nl idem 

SRZ (i) idem 

Vineland-Z: uitgebreid beeld, interview: leerrijk gesprek met meerdere actoren, meer tijd, 
doelen bepalen 

7j 6m – 12j / 

Pedi- nl enkel als ontwikkelingsleeftijd < 7j 6 + zicht krijgen op assistentie en hulpmiddelen 

SRZ(i) beknopter beeld is voldoende, weinig tijd 

Vineland-Z uitgebreid beeld, leerrijk gesprek met meerdere actoren, meer tijd, doelen 
bepalen 

12j – 18j 
/ 

(SZR-P IQ tot 85) 

Pedi- nl idem 

SRZ(i) idem 

Vineland-Z idem 

SRZ-P IQ tussen 35/40- 85 

> 18j (SZR-P idem) 
(Pedi-nl idem) 

SRZ-P idem 

6.4 Tips bij afname 

6.4.1 Algemene tips 

• Kader waarom je de schaal afneemt; verwijs naar de hulpvraag of onderzoeksvraag, benoem evt andere onderdelen van 
de onderzoeksfase 

• Kies op voorhand zorgvuldig wie jouw informant(en) zijn en of je de schaal apart of tegelijkertijd afneemt 
– Bijv. leerkracht en ouders samen  

• Geeft aan beiden een vollediger beeld van het functioneren van het kind,  
• Geeft inspiratie over aanpak in beide richtingen, 
• Opent dadelijk gesprek naar volgende acties / doelen, handelingsgericht zeer interessant  
• Pikken adviezen op van elkaar zonder dat deze expliciet worden uitgesproken (bijv. Bij aangeleerde 

hulpeloosheid) 
• Thermostaat: verwachtingen worden bijgesteld 

– Bijv. verblijft kind vaak bij de grootouders, dan zijn zij ook een interessante informant 



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

134 

6.4.2 Startertips 

• Doe een eerste afname met twee; iemand leidt het gesprek en iemand noteert + je kan achteraf samen scoren en elkaar 
feedback geven 

• Neem evt het gesprek op als je de afname alleen doet, zodat je achteraf de items kan invullen.  
• Noteer extra info op je scoreformulier in staakwoorden. Dat helpt bij het persoonlijker maken van het verslag achteraf. 

6.4.3 Gouden tips 

• Verduidelijk dat je zicht wil krijgen op  
• Wat het kind doet (niet wat het kan, maar nooit / zelden doet) en  
• Hoe het kind dit doet (evt met welke assistentie (= menselijke hulp) of (materiële) hulpmiddelen) 
• Bv “als we het aankleden zouden filmen, wat zouden we dan zien?” 

• Leef je in 
• Durf verduidelijking vragen 
• Geef af en toe een compliment over het kind of over de verzorger 
• Bij indicerende hypothese: Bevraag op het einde van het interview wat volgens hen de eerste doelen / domeinen zijn om 

aan te werken, mogelijke hulpmiddelen / methoden zijn. Toets eigen ideeën al af met de actoren. 

7. Samenvatting 

Diagnose verstandelijke beperking: 

- Intelligentie   -2 SD 
- Sociaal aanpassingsgedrag -2 SD 
- Ontwikkelingscriterium  voor 18 
- Procescriterium  gebaseerd op meerdere metingen 

⇒ Integratief beeld  klinisch oordeel 

En dan begint het eigenlijk pas…. 
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Hoofdstuk 2 
Demografie van intelligentie 

Inleiding 

Tot nu toe hebben we enkel gekeken naar inter-individuele verschillen. Als we een stapje verder gaan kunnen we ons afvragen 
of die interindividuele verschillen overal zitten, of zijn er groepsverschillen (mannen ó vrouwen, blanken ó zwarten,…) 

Onderzoek waar mensen vaak een sterke mening over hebben, gaat vaak samen met ideologie. Het gaat over het vergelijken 
van groepen. 

Intelligentietesten zijn díe testen die grootste verschillen tss groepen tonen. ó Persoonlijkheidsverschillen bv.  

Vraag is: wat vinden we? Is dit valide? En wat betekent dit?   

1. Kwesties: wat maakt dit onderzoek moeilijk?  

1.1 Principes 

Hunt et al. hebben op bep. moment 10 principes naar voren geschoven om onderzoek te doen naar demografische verschillen 

1) Constructvaliditeit van de metingen 

We moeten met valide instrumenten werken. Niet zomaar elk proefje leent zich om dit soort onderzoek te doen 
(psychometrische evidentie is belangrijk!). ~Betrouwbaarheid, voorspelbaarheid,… 

2) Constructvaliditeit in elke groep 

We moeten evidentie hebben dat validiteit geldt voor élk vd groepen waarbij we de test afleggen. Als je landen wilt vergelijken 
werk je met vb vertalingen en dan moet je kijken dat in het specifiek taalgebied een aparte evidentie is voor constructvaliditeit. 
Dit is vaak moeilijk, want als je vragenlijsten wilt vergelijken dan is het niet vreemd dat bepaalde items wel werken in de ene 
groep en niet bij de andere groep. 

3) Vatbaarheid voor training is geen voldoende tegenargument 

Bv. Je kan vrouwen v 40j trainen op rotatietaken dat ze zo snel zijn als mannelijke studenten v 20j. Dit betekent echter niet dat 
er geen reële man-vrouw verschillen zijn! De 20-jarigen kunnen nl. ook verbeteren na training.  

Bv. We weten dat informatieverwerkingssnelheid achteruit gaat met de leeftijd. Stel dat je ziet dat je een oudere groep mensen 
kan trainen om daar beter in te worden zodat ze misschien even goed worden als de studentenpopulatie. Dit is geen evidentie 
dat er geen verschillen zijn tussen oudere en jongere mensen, want als je de studentenpopulatie zou trainen, zouden ze 
misschien beter worden. 

4) Generalisering maar mogelijk bij adequate steekproeftrekking 

Conclusies v ons onderzoek hangen sterk samen met onze steekproef. Hier w vaak veel fouten tegen gemaakt! 

Bv. Je wilt bij psychologie studenten een vergelijking maken tussen mannen en vrouwen. Je kan niet generaliseren met de 
populatie, want dat is geen representatieve steekproef voor een volledige populatie. Ze zijn waarschijnlijk ‘slimmer’ en er zijn 
ook gewoon heel weinig jongens in deze richting. 

5) Literatuuroverzicht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren 

Literatuuronderzoek gebeurt vaak vrij gebiased (afhankelijk v geloof in of tegen bep. bevindingen). Literatuur moet op 
evenwichtige en zorgvuldige manier besproken en geciteerd w.  

Men moet niet enkel kijken naar studies die jouw gedachten bevestigen, maar dus ook naar studies die het tegengestelde 
bevestigen.  

6) Alternatieve hypothesen en modellen testen 

Het gaat er niet over of er een verband is of niet. Het gaat echter om complexe systemen waar één theorie niet mog. is.  

7) ≠ alternatieven moeten oorspronkelijke ideeën correct weergeven. 

We zien vaak dat mensen die sterk in omgevingshypothese geloven, een karikatuur ophangen vd tegenpartij en omgekeerd. 
Hunt: je moet een theorie zo correct (en eerlijk) mog. weergeven.  
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8) Erfelijkheidscoëfficiënten kunnen variëren afh. vd context. 

Een erf.co. is geen getal vd natuur, maar zegt iets over variabiliteit die moet w toegeschreven w aan erfelijkheidsfactoren afh. 
vd groep e-én context.  

Bv. Als je etnische groepen vergelijkt waar je ervan uitgaat dat bij de ene groep meer variabiliteit is in de omgeving dan bij de 
andere, dan moet je dit in rekening brengen. 

9) Bij beleidsadviezen moeten de wenselijke consequenties geëxpliciteerd worden. 

Bv. Wanneer het gaat over onderwijsherstructurering dien je op voorhand je ideologie of insteek duidelijk te maken. Hier sluipen 
altijd waarden in. Deze kan je niet verhelpen, maar je moet er wel expliciet over zijn (wat je belangrijk vindt, welke situaties al 
dan niet wenselijk zijn,…), waardoor we onze diagnostiek kunnen beschermen.  

Je moet duidelijk zeggen wat je denkt en hoopt te vinden.  

10) Durven zeggen: “Wij weten het niet”. 

= Straf principe voor gerenommeerd wetenschapper! 

Als er nog extra onderzoek nodig is, dan moet je dat vermelden bij je onderzoek.  

1.2 Meer in detail… 

We moeten een onderscheid knnen maken tss cognitieve- en niet-cognitieve effecten.  

• We moeten ons bewust zijn dat als we groepen vergelijken, we snel conclusie kunnen trekken dat het een kwestie is 
v ‘niet kunnen’ en ‘kunnen’; vaak is het een onderscheid tss kunnen en zullen/willen  

o bv. Studie semantically precaused youth (veel meer Aziaten vd eerste generatie aanwezig dan in algemene 

populatie). ➝ verschil in ‘zullen’  
o Mss is het zo dat mannen bv. minder goed zijn in iets omdat ze het minder interessant vinden, en niet 

omdat ze het niet kunnen. 
• Er zijn dingen die weinig te maken hebben met kunnen, maar die er wel voor kunnen zorgen dat mensen in een 

groep hoger/lager gaan scoren. Dit moeten we in rekening brengen! 
o Hoger scoren, bv. mensen met extra motivatie leiden tot betere prestatie.  
o Lager scoren, bv. Stereotypedreiging kan ervoor zorgen dat je lager scoort.  

§ Zo met geslachtsverschillen waarbij men vrouwen v koreaanse herkomst heeft getest, maar 
alvorens men test afnam werden ze geprimed. Ene helft geprimed opidee dat ze zuid-oost 
aziaten zijn (”zijn zeer goed in wiskunde en kwantitatief redeneren”), andere helft geprimed op 
categorie ‘vrouwen’ (“doen het minder goed in kwantitatieve proeven en wiskunde”). Groep 

geprimed/gestereotypeerd op vrouwen scoort slechter op testen ➝ negatief effect op 
testuitslagen. 

Rekruteringseffecten: 

• Steekproeven komen dikwijls uit bereikbare populaties, waar men gemakkelijk toegang tot heeft (bv. 

universiteitsstudenten). ➝ beperkte generaliseerbaarheid 
• Dit kunnen we niet noodzakelijk generaliseren naar brede populatie (bv. man-vrouwverschillen: verhoudingsgewijs 

meer vrouwen proberen in hoger onderwijs binnen te geraken dan mannen). SAT: gemiddeld scoren vrouwen beter 
op SAT dan mannen, maar er ZIJN gwn meer vrouwen… 

1.3 Aantonen van oorzakelijkheid 

• Belangrijk: een correlatie ≠ oorzakelijkheid! We werken noodzakelijk met correlaties, maar we zijn uiteraard wel 
geïnteresseerd in oorzakelijke verbanden, maar probleem v collineariteit… 

• Collineariteit is prominent aanwezig (bv. ouderen doen het minder goed dan jongeren, mede door bv. internet). Als je 
oorzakelijkheid wil aantonen, moet je voorzichtig zijn met collineariteit. Het is moeilijk om versch. oorzaken v elkaar 
te onderscheiden.  

• Experimenteel onderzoek onmogelijk (vaak ethisch onmog.). In dit domein zijn we echt beperkt in hetgeen we 
kunnen doen. Je kan bv. niet iemand toewijzen aan een bep. etnische groep.  

• Quasi-experimenteel onderzoek is (soms) mogelijk, maar dan is er de vraag naar generaliseerbaarheid v 
geobserveerde effecten 

• We hebben wel causale modellen, maar de data blijven correlaties. 
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1.4 Statistische- en meetkwesties 

• Wanneer we het hebben over groepsverschillen vinden we vrijwel nooit dat ‘alle mensen in groep A hoger scoren 
dan alle mensen in groep B’. We vinden heel weinig verschillen tussen groepen.  

• Als we de grootte v groepsverschillen vaststellen zien we meestal grote overlap in de verdeling. We kunnen kijken 
naar deze overlap adhv d-maat (d = 1: groepen verschillen gem. 1 standaarddeviatie).  

d =
M6 −M0

@S6
0 + S00
2

 

• We moeten goed nadenken over de gepastheid om zelfde test in 
verschillende groepen te gebruiken (bv. oriëntatietest bij mannen 
en vrouwen w op een andere manier gemaakt). Geen appelen met 
peren vergelijken! 

• Bij het vergelijken van groepen op testbatterijen (zoals de WAIS) 
zijn er problemen met methode van gecorreleerde vectoren 

o Vaststelling: gemiddeld genomen positieve correlatie. 
Maw: hoe meer een test correleert op G, hoe meer 
verschillen tss blank en zwart 

o Maar: hier mag je eigenlijk niet op vertrouwen… 

2. Verouderen (kwestie 1) 

Vragen: akkoord of niet akkoord: 

- “De daling in Gf is sterker dan de daling in Gc?” 
- “De piek in Gc is er op jongere leeftijd, dan de piek in Gf” 

De antwoorden komen later aan bod en ze hangen ook af van welk onderzoeksdesign je gebruikt. 

2.1 Kwesties 

• Een cross-sectionele proefopzet is een design dat vaak en lange tijd gebruikt w:. 
o Het is gemakkelijk te implementeren 
o Opletten: cross-sectionele opzet zorgt vaak voor verwarring met cohorten-leeftijd: Flynn effect 

(intelligentie is erop vooruitgegaan) (⇒ gevaarlijk). 
• Een alternatief kan een longitudinale opzet zijn.  

o We zien vaak dat mensen die cognitief sterker zijn, langer meedoen aan zulke studie. Je krijgt een 
onderrepresentatie vd oorspronkelijke steekproef.  

o Deze is duur en kent vaak niet-toevallige uitval. 
o Bovendien treedt verwarring bij cohort-leeftijd vaak op, maar op andere manier. Een cohort kan specifieke 

kenmerken hebben, dus kan je geen versch. cohorten vergelijken. Afh. v in welk cohort je je bevindt, heb 
je andere omgevingseffecten (bv. cohort die leefde tijdens WOII).  

• Cohort-sequentiële opzet: 
o Dit is de gouden standaard; je past beide v boven opzetten toe. Dit zou betekenen dat telkens als je een 

nieuwe follow-up doet v je longitudinale studie doet, je altijd een nieuw cohort toevoegt.  
o Dit is duur en duurt heel lang.  
o De moeilijkheid binnen deze opzet is werken met vergelijkbare steekproeven. 

2.2 Wat wordt er nu gevonden?  

2.2.1 Psychometrische benadering van verouderen 

Men dacht heel lang dat bij vloeiende intelligentie de piek vroeger lag en sneller achteruitging en dat bij gekristaliseerde 
intelligentie de piek later kwam en minder snel achteruitging. 
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Deze bevindingen komen uit de studie van Cattell & Horn 
(1986-1987): zij voerden onderzoek met een klassiek cross-
sectioneel design. Er is groot verschil afh. vd verschillende 
types intelligentie die je onderzoekt: 

• Gc: piek op 30 en dan vrij constant tot ouderdom 

• Gf: piek op 25 en dan snelle achteruitgang 

• andere 2de-orde vaardigheden nemen af vanaf 30 

⇒ Deze resultaten w lang gezien als standaard. 

 

McArdle (2002) voerde een longitudinale studie (opmerking: longitudinaal geeft vaak iets meer uitval); Woodcock-Johnsontest. 
Hertesting na eén tot vijf jaar. Hij vond vergelijkbare resultaten, maar minder afname. Men zag hier ook grote interindividuele 
verschillen. Er waren mensen op oudere leeftijden die ook nog sterk stijgde. 

 

Effect vr broad cognitive ability (brede cognitieve vaardigheden): piek net 
boven 20 die systematisch daalt. Bovendien: enorm individuele verschillen! 
Sommigen stijgen zelfs nog op 80-jarige leeftijd. 

 

Vloeiende intelligentie: piek ligt vroeger dan 20j, en daalt ook sterker. 
Opnieuw: er zijn grote individuele vershcillen v hoe de evolutie verloopt. 

 

Bij gekristalliseerde intelligentie ligt de piek vroeger, maar neemt bijna niet 
af. 

 

In die studie heeft men gekeken naar wat de piekleeftijd is en hoe snel die 
daalt. 

Gf: piek is op 23 jaar en daalt snel  

Gc: piek is op 35 en die daalt amper. 
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Schaie (2005) heeft een cross-sectioneel onderzoek gevoerd. 
Adhv de grafiek zien we dat Gf wat langer stabiel blijft dan we 
denken (het gaat dus niet zó snel achteruit, zie vorige). Het is vrij 
stabiel tot de leeftijd v 60j.  

De stijging zet langer door bij Gc; die blijft stijgen tot de leeftijd v 
65. 

 

2.2.2 Veranderingen in informatieverwerkingscapaciteit: cognitieve vertraging 

Als we de cognitieve capaciteiten willen bekijken bij het verouderen, kunnen we ook kijken naar onze infoverwerkingscapciteit 
ipv te kijken naar algemene intelligentie en brede cognitieve vaardigheden. 

Op àlle mogelijke reactietijden zien we cognitieve vertraging (snelheid neemt af). Hoe complexer de taak, hoe sneller de 

afname). Oudere mensen zijn trager in het uitvoeren v bep. taken ➝ gevolgen vr executief functioneren: richten v aandacht, 
versch. taken uitvoeren,… 

We zien een multiplicatief verband met latentietijd: Loud=aLjong. Zie nevenstaande 
grafiek. 

 

De vraag is nu… Wat is de betekenis v deze vertraging? Dit heeft gevolgen voor executief functioneren in labo.  

Er zijn grote interindividuele verschillen in vertraging. Bij sommige mensen gebeurt dit heel snel, bij anderen niet. De snelheid 
kan een indicator zijn v algemene cognitieve gezondheid.  

Hypothese: de afname in snelheid is de afname in G. Maar… Dit blijkt niet dé verklaring te zijn voor afname in g. Het 
verouderingseffect is meer dan het snelheidseffect. 

Zie grafiek (cross-sectioneel): dit is een meting vd algemene G-factor 
waarbij men snelheidstaken heeft afgenomen. Als we controleren vr 
afname in snelheid zien we een beetje effect (iets hogere score), maar 
blijft gwn nadien mooi naar beneden gaan en blijft de afname wel 
duidelijk zichtbaar. 

Afname in g-factor ifv leeftijd kan dus niet zomaar toegeschreven w ad 
snelheid! 

 

2.2.3 Afname van complex WG, aandachtscontrole en uitvoeringsprocessen 

We zien effecten op korte-termijn geheugentaken, onderbreking, dubbeltaken en switch-taken. Al deze taken zijn het meest 
relevant voor afname in Gf. 

Het gaat niet alleen om snelheid, maar ook om de efficiëntie v werkgeheugen- en aandachtssysteem. 

We krijgen echter wel een confrontatie met een paradox.  
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Enerzijds: Praktische kennis, ervaring en wijsheid 

We zien vaak dat 50-60 jarigen vaak belangrijke leiderschapsposities hebben (ondanks de afname in taakefficiëntie). De 
verklaring vr deze paradox kan best gevonden w in gekristalliseerde intelligentie…  

We hebben een effect van ervaring:  

• Zweedse longitudinale studie toonde aan de Gc steeg tot 75 (kennisbestand blijft stabiel/neemt zelfs levenslang toe). 
Ouderen zijn wel minder efficiënt in verwerken v nieuwe info, maar het kennisbestand blijft wel toenemen. Ze 
kunnen beroep doen op veel breder kennisbestand om problemen aan te pakken. Ze hebben problemen met nieuwe 
situaties.  

• Seattle longitudinal study toonde dat basale leefvaardigheden stabiel blijven tot 65. Dit geeft een sterke voorsprong 
in realistische beslissingen, maar moeilijkheden met probleemoplossing buiten de context. 

De basale vaardigheden blijven stabiel zoale: hoe goed kan ik mijn 
financiële situatie onder controle houden, hoe kan ik voor mijzelfd 
zorgen, ... het dalen hiervan ligt na de piek van de belangrijke positie in 
de maatschappij. Dit zien we in de grafiek hiernaast.  

Waarschijnlijk is het zo dat oudere mensen sterker en beter zijn in het 
nemen van beslissing omwille van hun ervaring. Bv. Neem dat je een open 
hart operatie moet ondergaan en je hebt keuze tussen een ervaren oudere 
dokter een dokter die net afgestudeerd is. Veel mensen hebben liever een 
oudere chirurg omdat die al veel vaker in deze situatie heeft gezet. Als het meer abstracte context is of als het gaat over een 
nieuw gebied, dan zullen de ouderen het misschien toch wat moeilijker hebben dan de jongeren. 

Anderzijds: Het begrip wijsheid 

Dit begrip is moeilijker te bekijken, want wat is wijsheid eigenlijk? De vraag is… Is wijsheid verschillend v praktische 
probleemoplossing? Wetende hoe wereld in elkaar steekt en hoe je problemen oplost?  

Sommigen beweren dat wijsheid dagdagelijkse activiteiten overstijgt (hier zit het verschil met praktische probleemoplossing). 

Mensen die wijs zijn hebben een stabieler leven, heeft te maken met hoe je dagdagelijkse zaken aanpakt. 

2.3 Samenvatting van onderzoeken 

• Gf daalt sneller dan Gc (deze blijft stabiel of stijgt lichtjes). Oorspronkelijke studies moeten wel wat w bijgesteld.  

• We zien een algemene cognitieve vertraging.  

• Bij labostudies vinden we evidentie voor afname vh systeem v WG, aandachtscontrole en executief functioneren, maar 
het kan zijn dat er een onderschatting is vh functioneren in bekende situaties bij “gezond verouderen” (⇒ Zolang er geen 
ernstige ziekten zijn die cognitie beïnvloeden, zijn er veel mensen die cognitief niet veranderen). 

• Er is wel een sterkere relatie tussen IQ en intellectueel engagement bij ouderen (blijven ze actief betrokken op de 

wereld?) ➝ deze blijven goed functioneren 

• Maar… Wat is de kip of het ei? Omdat ze mentaal goed functioneren, behouden ze de betrokkenheid? Of is het omdat 
men betrokken is dat men goed functioneert?  

3. Geslachtsverschillen 

Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Of is het omgekeerd? Historisch was de veronderstelling dat mannen slimmer zijn. Als we 
kijken naar kijken naar zeer intellectuele mensen die grote prestaties hebben gehad, valt het op dat het veel meer mannen zijn 
dan vrouwen. 

Onderzoek naar uitzonderlijke prestaties laten overwicht van mannen zien (50:1 (per 50 mannen is er 1 vrouw) voor wiskunde 
en 10:1 (per 10 mannen is er 1 vrouw) voor literatuur). 

Mannen krijen meer kansen dan vrouwen in de maatschappij, vrouwen hebben minder onderwijs gekend vroeger, we zien dat 
de rolverdeling van vrouwen en mannen zeer universeel is. Is dit dan wel volledig te verklaren door de omgeving? 
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3.1 Algemene intelligentie 

3.1.1 Evidentie van IQ-batterijen 

Historisch intelligentieonderzoek toont dat op de 1ste testen die bestonden vrouwen wat hoger scoorden dan mannen (= 
omgekeerd effect v wat men verwachtte). 

� Burt, 1912: 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. Interpretatie v toen: mss zijn 
jongens wel slimmer, maar dit komt later dan de meisjes tot uiting, omdat zij later dan meisjes matuur w. 

� Wechsler, 1944: “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.” 

ð We zien geen substantiële verschillen op de 1ste tests die er geen rekening mee hielden bij constructie. 

ð Maar… Als er verschillen waren, was dit ih voordeel v vrouwen. Founding fathers hebben bijgedragen aan klimaat waarin 
vrouwen even opleidbaar waren dan mannen (soms zelfs meer). = interessante bevinding, aangezien in die tijd sterk het 
gedacht leefde dat mannen slimmer waren dan vrouwen. 

Bepaalde intelligentietesten toonden dan wel weer verschillen…  

• Standaardiseringssteekproeven van WAIS-III en WAIS-R 
o Er is een verschil ih voordeel vd mannen 
o Tss 2 en 4 IQ-punten verschil (.19 < d < .27) 

• AFQT (vaak gebruikt ih leger) in NLSY79 
o Werd afgenomen in grote studie.  
o We zien -.02 in het voordeel v vrouwen 

• CAT in VK bij 70,000 schoolkinderen:  
o Geen verschil op algemene intelligentie,  
o Wel een klein verschil op verbale factor ih voordeel v vrouwen 

⇒ Conclusie: het hangt af vd test! 

Volgens Lynn hebben we te maken met een onderschatting vh verschil: 

• Vrouwen worden sneller volwassen (= ontwikkelingsbiologisch) 
• Visueel-ruimtelijke subtesten zijn ondergerepresenteerd in IQ-batterijen 

o Vooral in rotatie- en mechanische taken presteren mannen duidelijk beter 

o Hoe onderrepresentatie bepalen? ➝ verschil op g-factor is onderschat 

Kunnen we met dit argument iets? We zouden precies moeten weten wat de test is. Als we kijken naar verschil op g, wijst dit 
op een klein voordeel voor mannen, maar is problematisch… = methode ter discussie.  

 

� Woordkennis: man < vrouw 
� Pa. Co: man < vrouw 
� Ar: man > vrouw 
� Math: man = vrouw 

⇒ Afh vd subtest gaan mannen of vrouwen het beter doen. Als 
je naar de algemene intelligentie kijkt, zie je dat het dus afh. is 
vd manier waarop je deze berekent. Je kan een subtest of 
intelligentiebatterij dus maken naar wens… 

Conclusie: 

- Weinig evidentie dat mannen slimmer zijn dan vrouwen 
- Wel verschillen op subtesten, geen verschillen op g, maar de vraag is hier: “hoe bepaal je g?” Dit hangt af van welke 

subtesten in je batterij zitten en van de methode waarmee je g berekent. 
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3.1.2 Indicatoren van algemene intelligentie 

Wat mbt enkelvoudige testen die algemene intelligentie meten?  

• De RPM (raven progressive matrices) is de meest gebruikte indicator v algemene intelligentie. Volgens Lynn & Irwing 
beweren ze obv meta-analyses dat er 4.5- à 5-IQ punten verschil is tss mannen en vrouw, maar de steekproeven 
waren niet representatief (verhouding mannen vrouwen niet representatief, kibbutz uit Israel, …) 

• Wat we weten uit de standaardiseringssteekproeven is dat er geen verschil is tss mannen en vrouwen. Er is wel 
evidentie vr een interactie tss Leeftijd x geslacht : jongens zijn beter naarmate ze ouder worden, en meisjes zijn 
eerder matuur (mss scoren ze daardoor hoger dan jongens op jonge leeftijd).  

Kritiek: Maar dan is er nog altijd de vraag… Kan je dit verklaren vanuit algemene intelligentie? Nee ➝ RPM meet niet alleen 

algemene intelligentie maar werkt ook met visueel-ruimtelijk materiaal (➝ ruimtelijk is meer in voordeel vd mannen).  

3.2 De variantiekwestie 

Er zijn geen of slechts beperkte verschillen in gemiddelde algemene intelligentie, maar er is wél evidentie voor systematische 
verschillen in variantie (wat is de spreiding tss mannen en vrouwen?). Bij mannen is er meer variabiliteit in intelligentie dan bij 
vrouwen: VR = E((xm – μ(xm))²)/ E((xf – μ(xf))²) 

• VR(WAIS-III) =   1.06 
• VR(NAEP-wiskunde) =  1.23 

• VR(NAEP-taal) =  1.33 
• VR(CAT) =  1.13

Wat betekent dat voor de verdeling van intelligentie? ➝ Er zijn meer 
mannen dan vrouwen te vinden zijn aan beide uiteinde van de Gauss-
curve.  

Dit kunnen we teruglinken aan de vraag over de uitzonderlijke prestatie 
van aan het begin van de les: het kan toch wel liggen aan de algemene 
intelligentie en niet alleen aan de omgevingsfactoren. 

 

Figuur (zie hb): 4 verdelingen met veel overlap, maar ook met een 
aantal verschillen.  

• F: gemiddelde; er is geen verschil in intelligentie tss mannen en 
vrouwen, en ook geen variantieverschil.  

• M1: mannen scoren beetje hoger dan vrouwen (d = .15); klein 
gemiddeld verschil in voordeel vd mannen.  

• M2: mannen vertonen meer spreiding (st-deviatie 1.05); klein 
variantieverschil in voordeel vd mannen 

• M3: 2 fenomenen komen samen; mannen scoren hoger (.15) + 
meer spreiding (std-deviatie v 1.05); combinatie vd M1 en M2.   

F zou gwn een rechte lijn zijn.  

MF1: Ah uiteinde vd curve is er een effect. Bij 4 std-deviaties onder het 
gemiddelde zou je in deze situatie 2x zoveel mannen als vrouwen 
hebben.  

MF2: We zien een groot effect. Zowel bij 4 std-deviaties erboven als 
eronder zijn er 2x zoveel mannen als vrouwen. Er is een 
variantieverschil (1.05 ipv 1) meer bij mannen.  

MF3: We zien een uitgebreide stippellijn. MF3 is een combinatie v 
voorgaande; bij 4 std-deviaties krijg je 3,5x meer mannen dan vrouwen.  
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⇒ Dus ook bij kleine verschillen ih gemiddelde of id variantie zie je grote verschillen bij extremen (op de uiteinden). Dit kan 
een verklaring zijn voor uitzonderlijke prestaties bij mannen. Het verklaart wel niet alles! 

Probleem: de geobserveerde effecten ad beneden- en bovenuiteinden zijn groter dan te verwachten obv het variantieverschil.  

Bij de Study of Mathematically Precocious Youth: heeft men toegangsproeven afgenomen bij 13-jarigen. Als je 10,000 
mensen zou samennemen en hier de slimste van id studie steken, heb je een idee v hoe slim de ppn waren. Id groep 
zaten per meisje 11,2 jongens (bij 1 op 10,000 geobserveerd). De theoretische verwachting obv spreidingsverschil 
was 3,5 tov 1. 

Het onevenwicht (mannen zijn ondervertegenwoordigd ad onderkant) id realiteit is niet volledig te verklaren dr het 
variantieverschil. Hoe kunnen we deze variantieverschillen ad boven- en onderkant mogelijks wel verklaren? 

• Onderkant: Mogelijks genetisch te verklaren door één X-chromosoom vd mannen (als je het gen hebt, komt 
het tot uiting > vrouwen).  

• Bovenkant: Maar… We weten niet welke genen verantwoordelijk zijn voor de variabiliteit.  

3.3 Cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen (bij specifieke subtests) 

Er zijn enkele methodologische aspecten waarmee we voorzichtig moeten zijn: representativiteit vd steekproeven (vs. 
exhaustiviteit en experimentele controle).  

Bv. Men heeft veel onderzoek gedaan met de SAT-scores. Deze tonen dat mannen hoger scoren dan vrouwen, maar het is geen 
representatieve groep. Er zijn meer vrouwen die de test willen proberen doen en dat kan betekenen dat ook veel vrouwen met 
minder sterke cognitieve vaardigeheden ook een poging wagen. Mannen met minder sterke cognitieve vaardigheden, gaan 
minder snel proberen meedoen. De leidt tot een daling van de scores bij vrouwen. 

We bespreken enkele goede vbn: 

- Nationale studies 
- Psychometrisch onderzoek DAT (differential ability test) 
- Psychometrisch onderzoek MISTRA-studies 

3.3.1 Nationale onderzoeken 

 

Dit is opnieuw de national longitudinal study 
of youth. Dit bestaat uit data vd ‘60 tot ‘90 
met veel ppn. + is in voordeel vd mannen en 
– is in voordeel vd vrouwen. 

Uit de tabel kunnen we afleiden dat… zijn 

• Vrouwen: beter in taal (reading), 
perceptuele snelheid (perceptual 
speed) en associatief geheugen (ass. 
memory) 

• Mannen: beter in wiskunde (maths) en 
ruimtelijke taken (spacial ability) 
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3.3.2 Psychometrisch onderzoek DAT (Differential Ability Test) 

 

Evolutie: 

• Language: voordeel in vrouwen (verschil v .40 vd std-
deviatie) 

• Clerical speed: voordeel in vrouwen bij alle cohorten 
• Spatial reasoning: voordeel vr mannen (maar trend dat 

het minder w 
• Verbaal redeneren: voordeel vd mannen 
• Abstract reasoning: voordeel vd mannen 

Opmerking: verschil (d-waarde) v .04 bij language ó reading 

comprehension v .05-.15 in vorig onderzoek ➝ Richting vh 
verschil is stabiel over steekproeven heen, maar de grootte 
vh verschil hangt af vd testen. 

We zien in deze studie exact dezelfde resultaten (maar in staafjes): 

• Vrouwen beter in taal en snelheid en accuraatheid van eenvoudige taken 
• Mannen beter in ruimtelijke taken en (verbaal) abstract redeneren 

We zien wel dat, met de jaren, het verschil tss beiden iets kleiner w. 

3.3.3 Psychometrisch onderzoek MISTRA-studie 

Id MISTRA-studie heeft men gekeken naar welke componenten de data verklaart. Er zijn veel cognitieve tests afgenomen bij 
EE-tweelingen, die apart opgegroeid zijn.  

We zien een factorstructuur: (1) Algemene intelligentie, (2) Subsidiaire verbale vs rotationele vaardigheid en (3) Subsidiaire 
gefocuste vs diffuse vaardigheid. (2) en (3) zijn uitgezuiverd voor G.  

 

• Factor 1: verbale en rotationele vaardigheid. Men is meestal 
goed in het ene en minder goed in het ander. 

o Verbaal: taken die kennis inhouden met betrekking tot 
taal. 

o Rotationeel: manipuleren van mentale figuren.  

• Factor 2: subsidiaire gefocuste en diffuse vaardigheid: 

o Subsidiaire focus: het is belangrijk om je goed te 
focussen op 1 aspect. Bv. Hoe w figuren opgebouwd? 

o Diffuse vaardigheid: belangrijk om verschillende 
componenten te integreren. Bv. Begrijpen v teksten, ... 

Resultaten… 

• Geen verschil op algemene intelligentie. 
• Vrouwen verbaal beter en meer integratie v info v verschillende bronnen. 
• Mannen beter op rotatie- en gefocuste taken. 

Eigenlijk sluiten deze bevindingen dus weer aan bij wat we al wisten. Algemene intelligentie: geen verschil, wel verschil op 
subsidiaire factoren (subtesten); mannen beter op rotatie, vrouwen op verbaal, etc. 
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3.3.4 Labostudies (resultaten die aansluiten bij psychometrische onderzoeken en bevindingen) 

Labostudies bevestigen ongeveer hetzelfde… 

• Mannen zijn beter in manipulatie v mentale beelden (zie fig. 11.13 bovenaan) 
o Bv. “Welk vd 2 rechtse afbeeldingen komt overeen met uiterst linkse afbeelding?” 

• Mannen zijn meer veldonafhankelijk (mensen die meer zo denken, kunnen zich beter focussen op 1 aspect, zonder 
nr andere stimuli te kijken; heeft te maken met jouw perceptuele wereld). ó Veldafhankelijk v vrouwen (zie fig. 
11.13 onderaan). Veldonafhankelijkheid is een belangrijk aspect bij piloten.  

o Bv. De vraag is hier om te kijken of de middelste streep verticaal staat of niet. Iemand die veldonafhankelijk 
is kijkt gwn naar strepen ad zijkant. Iemand die veldafhankelijk is, bekijkt geheel en vindt het moeilijk om 
strepen los v elkaar te zien.  

• Mannen zijn beter ih vinden vd weg 
o Ze verschillen wél in hoe ze zich oriënteren. Mannen: interne mentale kaart, vrouwen: oriënteren adhv 

referentiepunten. 
o Ze gebruiken versch. strategieën om dezelfde taak op te lossen (zoals dus bv. het vinden vd weg).  

• Vvrouwen zijn beter id analyse v statische (zonder beweging) visuele figuren (zie fig. 11.14). In dit opzicht is het GVPR-
model interessanter (ó CHC-model, waarin rotationeel en visueel samengevoegd zijn). 

o Bv. “Tel het aantal driehoeken” ⇒ statisch, niet rotationeel.  
• Vrijwel alle vaardigheden kunnen w aangeleerd (dr training). Echter, het is niet omdat je het kan aanleren, dat er 

drm geen verschil meer bestaat.  

   

3.4 Man- vrouwverschillen in het onderwijs 

Vanuit een onderwijsstandpunt is men vooral geïnteresseerd in hoe w omgegaan met de inhoud vh curriculum: meisjes zijn 

idd beter in taal vs jongens die beter zijn in wiskunde. In welke mate is dit nu zo? ➝ Zulke testen zijn goed vertegenwoordigd 
in versch. intelligentiebatterijen.  

In een Duitse studie bij 29,000 17-jarigen  (structuur vormde een hiërarchisch factormodel: g met verbale en wiskunde factor 
vond men dat… 

• Meisjes scoren wat hoger op G en de verbale factor (d = -.09) 
• Jongens scoren hoger op wiskundefactor (d = .94) ⇒ bijna 1 std-deviatie (= groot verschil!). 
➝ De effectgrootte was zeer groot bij jongens, bij meisjes zien we maar een klein verschil.  

Obv deze vaststelling krijgen men de verwachting v toenemende verschillen in STEM-gebieden.  

Echter… Bovenstaande effectgroottes kunnen niet goed gerepliceerd w.  
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3.4.1 Prestaties naar einde van het secundair onderwijs 

 

Bij prestatietesten in de VS zien we dat meisjes sterker in lezen, 
jongens sterker in wiskunde. Maar; effectgrootte is hier wel maar .2 
(ó .9 bij bovenstaand onderzoek). 

 

Nevenstaande figuur toont de PISA op 15-jarige leeftijd. Jongens en 
meisjes v versch. landen w vergeleken obv wiskunde en taalgebruik. 

• Meisjes sterker in lezen (beetje meer dan in vorige studie ➝ 
welke test je gebruikt, maakt wel degelijk een verschil!) en een 
beetje beter in probleemoplossing 

• Jongens wat (een beetje) sterker in wiskunde, dit verschil is 
groter aan de bovenzijde vd verdeling. 

We zien wél grote verschillen tussen landen. 

 

Wat nog belangrijk is in deze context (vd PISA), zien we bij 
mathematische vaardigheid in zowel alle landen, dat mannen het 
beter doen dan vrouwen. 

Maar… In sommige landen is dit verschil groter, en in sommige 
landen doen vrouwen het beter dan mannen in andere landen! We 
zien dezelfde tendens, maar ih ene land doen zowel mannen àls 
vrouwen het beter, itt een ander land (de gemiddelden vd prestaties 
op de tests verschillen enorm!). 

Bv. Japanse meisjes zijn veel sterker dan Spaanse jongens. 

Bv. In sommige landen (zoals Pakistan) zijn de verschillen anders, 
omdat ze daar bv. meer op jongens focussen ih onderwijs. 

Conclusies m.b.t. prestaties naar einde vh secundair onderwijs 

- Gelijkaardige resultaten 
- Mannen beter is wiskunde 
- Vrouwen beter in taal 

- Effectgrootte afhankelijk van studie 
- Grote verschillen tussen landen 
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3.4.2 Prestaties in het hoger onderwijs 

We kennen een enorme evolutie de voorbije eeuw. Vroeger waren het uitsluitend mannen, nu starten en voltooien er steeds 
meer vrouwen hogere studies. Vrouwen zijn nu dus in de meerderheid. Er is een universeel effect bij gelijke 
toegangsmogelijkheden (en dit is niet enkel Westers).  

Opgelet: studenten hoger onderwijs zijn NIET representatief voor de bevolking. 

� Verhoudingsgewijze meer vrouwen in hoger onderwijs, dit leidt tot hogere scores op testen voor mannen. Dit omdat, 
zoals eerder vermeld, er ook meer vrouwen met minder goede cognitieve vaardigheden proberen te studeren ah 
hoger onderwijs (dan mannen).  

� We zien opnieuw een groter effect van variantieverschil. 

Op nevenstaande grafiek zien we SAT-scores. Vrouwen 
scoren systematisch beetje hoger op verbale-SAT, mannen 
hoger op wiskunde-SAT. Dit blijft stabiel (zie fig. 11.18). 

De vraag is hier: kunnen deze tests zowel voor mannen als 
vrouwen even goed een voorspelling doen over het verder 
studeren? 

 

Figuur 11.19 toont de scores die mensen halen op toetsen. 
Men keek naar gemiddelde SAT-scores bij de 
toegangsproef. We zien het resultaat afzonderlijk vr 
mannen en vrouwen.  

 

� Effect 1: We zien dat studenten die hoger scoren op een vak, blijken ook hoger te scoren op de SAT (bij de toegang). 
Dit zien we voor elk vak, zowel voor mannen als vrouwen.  

⇒ SAT voorspelt wel degelijk prestatie. Hoe hoger score op SAT, hoe hoger kans dat persoon hogere score op vak 
heeft. Dit kan impliceren dat zo een SAT test niet in dezelfde mate voorspelt hoe goed men het zal doen op specifieke 
examens.  

� Effect 2: Scores v mannen op SAT liggen hoger dan scores v vrouwen. Dwz dat het instrument differentieel voorspelt 
vr mannen en vrouwen. Vrouwen die eenzelfde SAT-score hebben dan mannen, hebben – wanneer ze hetzelfde vak 
doen – meer kans op een hogere score. Vrouwen die bv. een A hebben (= topscore), hebben gemiddeld genomen 
een lagere SAT-score dan mannen die ook een A hebben op het examen. 

⇒ Als je mannen als criterium neemt, doe je een ondervoorspelling voor vrouwen. 

Vrouwen komen over het algemeen in verhouding minder terecht in een STEM-richting. Maar… Prestaties v vrouwen op 
wiskundevakken w vaak onderschat door SAT-M. Vrouwen doen het beter met dezelfde score op de toegangsproef.  

Wat betekenen voorgaande bevindingen nu? Dit kan dr versch. verklaringen zo zijn… 

• Er is een grotere impact v subjectiviteit bij prestatietoetsen. 
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• Vrouwen werken mss harder om er te geraken.  
• De SAT-M meet iets wat niet of minder belangrijk is voor prestatie (zoals bv. visueel-ruimtelijke vaardigheid) 
• De SAT-M meet iets niet wat wel belangrijk is voor prestatie (zoals bv. planning). Dit kan mss een mate v inzicht zijn, 

en geen persoonlijkheidstrek.  

3.4.3 Prestaties in postgraduaat en carrière 

Moeilijk te onderzoeken, want het is zeer domeinspecifiek naargelang te tijd (steeds meer specifieker). 

Als we kijken naar evoluties vd voorbije eeuw, zien we dat deze zeer groot zijn: vrouwen halen meer en meer diploma’s. 
Bovendien zien we een evolutie v doctoraten in Harvard en Yale tussen 1977 en 2007 

- Grote toename van aantal doctoraten, de verhoudingen zijn per domein vergelijkbaar (zie fig. 11.20). 
- Maar… Er is wel een enorm verschil omtrent welk domein (psychologie: meer vrouwen, ingenieur: meer mannen) 

(verhoudingen zijn domeinspecifiek!). 

 

Figuur: We gaan van 23% vrouwen naar bijna 50%. 

Er is een variatie in het domein waar de doctoraat w behaald. Veel 
vrouwen gaan sociale en pedagogische wetenschappen studeren en 
in doctoreren. Domeinen zoals ingenieurs, ... daar zijn er minder 
vrouwen dan mannen. Wat is de verklaring hiervan? 

3.4.4 Verklaring (Larry Summers) 

Hoe moeten we bovenstaande bevindingen nu gaan verklaren? Dit is een gevoelig onderwerp. Larry Summers schuift 3 versch. 
verklaringen naar voren: 

1) Er zijn bewuste of (vooral) onbewuste vooroordelen ve instelling en vh selectiesysteem, omtrent vrouwen. Regel op 
UGent: ± gendergelijkheid/-balance 

2) Motivationele verschillen; vrouwen zouden mss minder geïnteresseerd zijn in harde WS’elijke richtingen. 

3) Verschillen in hersenfunctioneren. Mss zijn de hersenen v mannen beter geschikt om zo’n doctoraatstudie aan te 
gaan bv. Dit creëerde ontzettend grote verontwaardiging wat Larry zijn job heeft gekost (ontslagen als rector). 

3.5 Oorzaken van cognitieve verschillen 

3.5.1 Sociale oorzaken (hier is evidentie voor!) 

• Mannen zijn meer gein̈teresseerd in STEM domeinen. Men heeft onderzoek gedaan na 20 jaar bij SMPY (studie bij zeer 
uitzonderlijk slimme jongeren). Binnen die groep waren er ook veel meer mannen dan vrouwen die kozen voor STEM richtingen 
en deze effecten zijn niet te verklaren door het wel of niet kunnen van de opleiding (= mogelijkheden). Het is vooral interesse 
die de keuze bepaalt voor STEM domein (dingen-ideeën-carrière vs mensen-familie). 
 

• Een andere evidentie voor de sociale oorzaken is te vinden binnen het PISA onderzoek. Men keek naar 2 dingen: 
o Verschil tussen IQ van mannen en vrouwen in een bepaald land op basis van het PISA onderzoek 
o Het algemeen tussen mannen en vrouwen (toegang tot werk, toegang tot onderwijs, ...). Dit gaat dan over de ‘Gender 

Gap’. 

Er was een sterke correlatie v r = -.55 tussen World Economic Forum’s Gender Gap (hoe groter het verschil in economische 
verhouding, hoe groter het verschil in cognitieve testen) Index en de verschillen tussen 15-jarige jongens en meisjes in het 
PISA-onderzoek. 

Dit vond men vooral terug in landen waar vrouwen minder toegang hadden. Daar was er een groter verschil in intelligentie op 
dat PISA-onderzoek. Dit toont aan dat er een aantal leerervaringen zijn die cultureel gestimuleerd w. 

• Waarom vinden we het verschil wel op de testen, maar niet op schoolresultaten?  
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- De inhoud van items is gericht op jongens 
- De tests meten iets niet waar meisjes beter in zijn (vb. motivatie, planning) 
- Stereotypedreiging is experimenteel aantoonbaar, maar men vindt weinig effecten in high-stakes testing. 

3.5.2 Biologische oorzaken 

a. Biologisch evolutionaire verklaring 

̶ Ruimtelijke vaardigheden waren vroeger belangrijk voor jacht bij mannen (mannen die ruimtelijk vaardig zijn hebben 
meer overlevingskans en meer kans op nakomelingen). 

̶ Visuele vaardigheden waren belangrijk bij vrouwen voor het verzamelen (vrouwen die hier goed in zijn, meer 
overlevingskansen). 

̶ Sociale vaardigheden belangrijker voor vrouwen, want zij zijn afhankelijker van anderen (meer contact binnen de 
groep), moesten zorgen voor de kinderen,… 

̶ Afh. v natuurlijke selectie is de ene vaardigheid al meer ontwikkeld dan andere. 

Dit is een mooie theorie, maar deze is niet te bewijzen. 

b. Sociaal-evolutionaire verklaring 

̶ Deze theorie stelt dat sociale differentiatie v taken (de taken zijn verdeeld) volgens geslacht (bv. vrouw zorgt vr 
kinderen, vader vr brood op de plank) competitieve voordelen heeft. 

̶ Hoe beter de differentiatie, hoe meer men op elkaar kan terugvallen, hoe beter met zou functioneren in groep.  

̶ Het is logisch dat deze verdeling ooit v belang was, maar waarom zou deze nu nog belangrijk zijn? ➝ Socio-historische 
evoluties leiden tot verschillende leerervaringen ⇒ men groeit zo op en leert hieruit; men is succesvoller en heeft 
meer kans op doorgeven. 

Deze theorie is moeilijk te verklaren.  

c. Interactie tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring 

Men zou kunnen stellen dat er een interactie is tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring. 

____________ 

Probleem met deze evolutionaire verklaring; je kan ze niet bewijzen, de evolutionaire ontwikkeling  valtniet te onderzoeken 
(geen empirische data verzamelen). Maar we kunnen wél onderzoeken of cognitieve verschillen samenhangen met fysische 
verschillen (tss mannen en vrouwen) 

Lynn heeft beweerd dat: hersenen v mannen zijn groter (100 cm³) zijn en binnen elk geslacht is er een positief verband tussen 
hersenvolume en IQ. Echter… Er zijn 2 grote problemen met deze verklaring/interpretatie: 

‒ Er zijn geen of weinig verschillen op niveau v algemene intelligentie 

‒ Het verschil in hersengrootte tussen blank en zwart in de VS bedraagt 20 cm³ minder en 15 IQ-punten verschil (⇒ 
heel ander effect!). Als gwn hersenvolume verklaring zou zijn, zou het verschil tss mannen en vrouwen 5x 15 IQ-
punten moeten zijn. Dit toont aan dat verklaring omtrent hersenvolume inconsistent is.  

We zien objectieve verschillen in de structuur en het gebruik van de hersenen: 

• Meer gespecialiseerde verwerkingcentra bij mannen 
o Uiterlijk gezien: 

§ Mannen meer witte stof (transport) = lokale verwerking 
§ Vrouwen meer grijze stof (verwerking) = overdracht tss hersenhelften 

o Omtrent informatieverwerking: 
§ Diffuse verwerkingscentra: vrouwen meer connecties tussen de versch.  Hersenhelften (op 

hetzelfde moment) 
§ Gespecialiseerde verwerkingscentra: er is meer uitval bij gelokaliseerde hersenschade bij 

mannen. Wanneer 1 taak in 1 hersengebied beschadigd w, gaat dit niet meer lukken.  
• In beelvormingstudies zijn er bij eenzelfde taak verschillende delen actief. Opletten: dit kan ook het gevolg zijn v 

verschillende probleemoplossingsstrategieën. 

We hebben ook evidentie vr het effect van verschillen in hormonale balans op cognitief functioneren.  
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• Manipulatie van bijnierhormonenniveaus bij ratten  
o Heeft impact op exploratie van doolhoven 
o Mog. verklaring is dat als je meer of minder mannelijke hormonen krijgt, je meer/minder gaat exploreren; 

meer of minder ruimtelijke vaardigheid (sneller of minder snel). 

o Evidentie bij mensen? ➝ Ja, maar konden we niet experimenteel onderzoeken… Wel adhv aandoening: 
• Congenital adrenal hyperplasia: genetische aandoening waarbij een ongewoon hoge gevoeligheid voor mannelijke 

hormonen leidt tot hogere ruimtelijke scores bij vrouwen en meer mannelijke gedragspatronen (maar lagere 
ruimtelijke scores bij mannen). 

o Het zijn geen lineaire effecten! Bv. Het is niet zo dat meer testosteron zorgt vr meer ruimtelijke 
vaardigheden. 

• Voor bovenstaande vinden we evidentie obv 2 types gegevens: 
o Vrouwen: hoge oestrogeenniveaus bevorderen verbale vlotheid en korte termijngeheugen, maar 

reduceren prestaties op mentale rotatietaken (menstruatiecyclus en oestrogeentherapie). 
o Mannen: ruimtelijk redeneren verbetert bij toedienen van testosteron bij lage niveaus van testosteron. 

3.6 Samenvatting 

Wat veroorzaken nu de man-vrouwverschillen? 

Er zijn biologische verschillen in structuur en functioneren van de hersenen (bv. hormonen), maar, er zjin ook leerervaringen 
die de tendensen kunnen accentueren of overstemmen én die de hersen-ontwikkeling beïnvloeden. 

Vrouwen zijn wat meer verbaal en wat minder ruimtelijk georiënteerd dan mannen (maar er zijn wel grote inter-individuele 
verschillen! Het gaat om gemiddelde tendensen, niet om een strikt onderscheid). 

Zijn mannen nu slimmer dan vrouwen? Dit is een slechte vraag: ze verschillen in sterktes en zwaktes, het hangt ook af van 
welke testen men opneemt . 

4. Ras en etniciteit 

➝ Ras en etniciteit is het meest omstreden onderwerp. Het gaat vooral om grote verschillen id G-factor.  

4.1 Inleidende bedenkingen 

4.1.1 Preliminaire punten 

Er zijn verschillende opvattingen en posities: 

• Er zijn geen verschillen tussen rassen en etnische groepen. 
o Hier is weinig evidentie voor 

• Er zijn grote verschillen 
o Zijn deze sociaal of genetisch? 
o Alle cognitieve vaardigheden worden bepaald door biologie: onderscheid genetische factoren en 

levenservaringen. In dit opzicht is biologische benadering altijd valide. 
• Wat intelligentie is hangt af v culturele groep waarin je grootgebracht w.  

o Maar… Het is niet zo specifiek dat je geen common ground vindt. Er zijn studies die aantonen dat er een 
gedeelde kern over groepen heen bestaat (vb. begrijpen van verbale argumenten). 

• Intelligentietests meten cognitieve vaardigheden die bijdragen tot succes in (post)geïndustrialiseerde 
samenlevingen. Hier hebben we reeds 100’en jaren evidentie voor (zie vorige lessen).  

o Gevolg hiervan is: Het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los van 
generaliseerbaarheid vh begrip op zich) in cross-cultureel, internationaal perspectief.  

• “Ras” bestaat niet (opdelen in groepen heeft geen betekenis). Prof voelt zich ongemakkelijk om deze term te gebruiken; creëert 

connotatie v biologische, genetische verklaring.  
o De genetische verschillen binnen groepen zijn groter dan tussen groepen. Maw: verschil in groepen zit 

vooral binnen groepen. Dit is een argument om ‘ras’ niet te gebruiken.  
o Obv genen gaat men mensen clusteren, de definities v groepen verschillen ook altijd in plaats en tijd.  
o Maar er is wel een probabilistisch verband tss groepsidentificatie/rassenverschil en uiteenlopende sociale 

en biologische kenmerken (⇒ ras is een vaag/fuzzy begrip). 
o Bv. Als men vroeger verwees naar Aziatische-Amerikanen, dan ging het vrnl. over Chinezen. Als we nu spreken over 

Aziatische-Ameriknaen spreken we ook over mensen v Vietnam. Daar moeten we op letten als we onderzoek met elkaar 
willen vergelijken.  
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o Bv. Hoe blanker je huid, hoe meer kans op – met dezelfde blootstelling ad zon – huidkanker.  

4.1.2 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 door de multicollineariteit, bv. VS maakt groot verschil tss blank en zwart omtrent opvoeding, cognitief 
functioneren,…  

Een ander probleem is de differentiële steekproeftrekking (bv. studenten); deze is vaak onderrepresentatief vr zwarten dan 

voor blanken ➝ je dient studies sterk te contextualiseren! 

Sociale en wettelijke druk op onderzoek, bv. Lindzey, Loehlin, & Spuhler, 1975: magazine die focust op verschillen in etnische 

aspecten ➝ uiteindelijk gesloten want sterk vooringenomen standpunten. 

4.1.3 Bereik en terminologie 

Het meeste onderzoek w gedaan id VS, dat zich richt op 4 belangrijkste raciaal/etnische groepen: 

• Blanken 
• Afro-Amerikanen/Zwarten 

• Aziatische Amerikanen (Japanners en Chinezen) 
• Hispanics  

Het is geen perfecte onderverdeling, bv. Als een spanjaard verhuist kan die als blank gecategoriseerd w, terwijl die zich meer 
identificeert met Hispanics… 

Het grootst verschil is tussen de Afro-Amerikanen en de Aziatische-Amerikanen. Het is anders dan bij mannen en vrouwen, 
daar vinden we soms kleine verschillen, maar hier zijn de verschillen systematisch over verschillende onderzoeken heen. Op 
school en op jobs zien we dezelfde verschillen en ook dezelfde orde. 

4.2 Verschillen op intelligentietesten 

4.2.1 Vergelijken Blank, Afro-Amerikanen en Hispanics 

 

Hier kijkt men naar Blanken vs Afro- Amerikanen vs 
Latino’s. Het is een steekproef van de WAIS. 

Blank en zwart verschillen gem. genomen met een d-
waarde v .95 (= bijna 1 std-deviatie). Blank en latino: .61, 
man, vrouw en samen: rond 1.00. Verdere resultaten: zie 
tabel. 

Voor gestandaardiseerde instrumenten (die vrij breed 
gebruikt w) zien we een vrij stabiel, repliceerbaar 
patroon. Het verschil tss blank-zwart schommelt rond 1 
std-deviatie. Verschil met blanken en hispanics (latino’s) 
is ook substantieel, maar minder groot. 

Er zijn telkens terugkerende verschillen. 

 

Dit is de RPM afgenomen bij kinderen tussen 13 en 17 
jaar. We zien over de verschillende leeftijden heen een 
effect waarbij Blanken het beter doen dan Zwarten en ook 
beter dan Latino’s. 
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Dit is een test in Mexico voor kinderen tussen 7 en 10 jaar. 
Blanken scoren opnieuw beter dan de Mestizo (= 
Hispanics) en ook beter dan de Native Americans. 

 

Als je die 2 samen neemt, zie een duidelijke trend terug 
komen. het verschil is minder groot dan tussen Blank en 
Zwart, maar het is nog steeds duidelijk. 

Bovenstaande zijn erg robuuste bevindingen: zwarten scoren ongeveer 1 SD lager dan Blanken, de meeste andere etnische 
groepen bevinden zich daar tussenin. 

Deze zijn bevindingen zijn historisch vrij stabiel (Yerkes in WOI ih leger stelde reeds vast dat er een groot verschil was in IQ op 
testen tss blank en zwart). Opletten: rekruten zijn niet helemaal representatief. 

De bevindingen werden gevonden met zowel testbatterijen als met de RPM. Ze werden gevonden id VS, maar ook in andere 
westerse landen. 

Aan de Ugent is er onderzoek gedaan naar kinderen die de WISC-lll invulde. Er waren kinderen van Vlaamse gezinnen en 
kinderen van een andere etniciteiten en ook daar zag men duidelijk verschillen. 

Verklaring/aard van de raciale/etnische verschillen 

• De Spearmanhypothese stelt dat de verschillen vooral moeten worden toegeschreven aan de g-lading (de algemene 
intelligentie zou verschillen). 

o Dit w onderzocht adhv de methode v gecorreleerde vectoren: men neemt subtesten af en hier doet men 
factoranalyse op. Vervolgens kijkt men welke subtest het meest laadt op G; deze kan men dan correleren 
met de verschillen tussen 2 groepen. De correlatie tussen een lading ve subtest op g en groepsverschil is 
gemiddeld .60 

o Hoe meer subtest op g-factor laadt, hoe groter tendens dat er verschil is tss blank en zwart 
o Vraag is… Hoe gaan we dit verklaren? Mensen die spearmanhypothese geloven, geloven dat hoe meer g 

gecorreleerd is, hoe meer deze raciaal verklaard w.  Maar, deze methode ligt onder vuur (de tendens is er 
wel).  

• Alternatieve verklaring is door culturele lading (c) van subtesten. Deze stelt dat de verschillen het grootst zijn bij 
cultuurgeladen subtests.  

o Men heeft onderzoek gedaan waarbij men aan experts gevraagd heeft voor welke test men het meest 
cultuur nodig heeft. Dit hebben ze gecorreleerd ad verschilscores en men vond dat meer cultuurgeladen 
subtesten zorgden voor meer variantie. Dit moest echter wel nog gerepliceerd w.  

o Dit is mss een betere verklaring bij recente migrantengroepen. 

4.2.2 Vergelijking Blank en Aziatische Amerikanen 

Aziatische Amerikanen bekleden hogere posities en scoren wat hoger op intelligentietesten dan blanken (in VS). Dit fenomeen 
werd reeds geobserveerd door Porteus in 1920.  
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Bij Blank-Zwart ging het hem meer over de G-factor, maar hier is het specifieker. Aziatische Amerikanen zijn beter in wiskunde 
en visueel-ruimtelijk redeneren (= performale tests), maar wat minder goed in verbale vaardigheden (zie SAT-resultaten). 

 

De bovenste figuur geldt voor wiskundige scores, de onderste 
gaat over taal. 

Zwarten scoren het laagst bij de 2. Aziaten scoorden het hoogst 
voor wiskunde, Blanken voor taal. 

Opletten: dit is geen representatieve steekproef, want de SAT w 
gebruikt vr hoger onderwijs. 

Dus: 

• Wiskunde: Blank > Zwart, maar Aziaten scoren systematisch 
nóg hoger. 

• Taal: Blank > Aziaat > Zwart 

Het zijn robuuste bevindingen; men vindt parallelle internationale resultaten: TIMSS en PISA 

� Zuid-Oost-Aziatische landen staan ad top v wiskunde (Aziatische kinderen doen het duidelijk beter, vooral bij 
wiskundige taken).  

� Dit in de VS en in internationaal onderzoek 

Probleem: de categorie van Aziatisch Amerikanen is te breed id VS 

• Meerderheid zijn oost-aziaten (japans, chinees, koreaans), 
• Maar er zitten ook vietnamesen, indonesiërs bij 
• Het gaat enkel over Oost-Aziaten 
• Het effect in oost-azie is veel minder. 

Hoe kunnen we dit nu verklaren? 

• Genetisch (maar…) 
• Omgevingseffect: Kinderen v oost-aziatische ouders die niet geboren waren in VS, deden het beduidend beter/meer 

kans om geselecteerd te w vr een bep. studie. Als ze wél in VS geboren waren, maakten ze evenveel kans als blanken. 
~tigermoms 

4.3 Groepsverschillen in school- en jobprestaties 

4.3.1 Groepsverschillen in onderwijsassessment 

In het onderwijs zien we gelijkaardige fenomen als hierboven. Er zijn systematische verschillen in schoolprestaties: Aziatische 
Amerikanen ≥ Blanken > Hispanics > Afro-Amerikanen (> betekent ‘scoren beter’). 
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De NAEP-studies tonen aan dat de prestatiekloof is afgenomen tot 
1990. Deze gebeurde parallel met afname vd IQ-kloof: .85 deviatie-
eenheden vanaf 1970-cohort in Woodcock-Johnson. We zien vooral 
hogere scores voor laagste groepen. Men heeft hierop ingezet via 
onderwijs dat kinderen uit gedepriveerde omgevingen, het beter 
gingen doen. De kloof vergroot doorheen de schoolloopbaan. Vaak 
ziet men van ih begin vd schoolloopbaan al verschillen; de school 
maakt die groter (* zie verder). 

We zien dat vooral het verschil tss blank-zwart tss ‘78 – ‘92 zowel voor 
lezen als wiskunde is afgenomen. 

Prestatieverschillen op school tss blank en zwart zijn de voorbije jaren 
afgenomen. 

Maar… Vanaf ’92 blijft het verschil tss blank en zwart ong. even groot. 

� Dit kan te maken hebben met het beleid dat gevoerd w id VS 
(gelijkwaardigh., ondersteunen v scholen in moeilijke 
gebieden,…). 

� Deze politieke veranderingen hebben impact gehad op de 
kinderen. Wanneer het politiek stabiel blijft, zien we dit terug 
bij de kinderen. 

 

Voor de SAT zien we vergelijkbare resultaten. Blanken zijn beter in 
lezen en wiskunde, Hispanics volgen en nadien komen de zwarten. 

 

 

* Hoe komt het dat de school de kloof doorheen de schoolloopbaan 
vergroot? Op figuur 11.36 zien we de effectsizes tss blank en zwart. De 
bovenste 4 zijn wiskunde, de rest taal. We zien sterke effecten bij 
wiskunde (zowel na 2j als 12j onderwijs), maar als je kijkt naar hoe 
mensen scoorden op wiskunde het jaar voordien, dan vallen deze 
effecten weg. 

• Scholing bestendigt verschillen bij begin van school: zwakke 
mensen blijven zwak scoren, sterke mensen blijven sterk scoren. 

• Scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen 

Mogelijke verklaring? Is het zo dat scholen selectief falen of is het een effect van intelligentie op zich?: 

- Minder goede scholing voor Zwarten dan voor Blanken waardoor het verschil groter wordt 
- Minder ondersteuning van thuis m.b.t het schoolse 
- Als je hetzelfde aanbiedt aan 2 studenten, kan het zijn dat de intelligente er meer van gaat oppikken  
- ... 

4.3.2 Groepsverschillen op de werkplek 

We zien ook een gelijkaardig patroon op de werkvloer. We zien verschillen in testscores bij recrutering: we gebruiken de WPT. 
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� d = .99 (= 1stdd) voor blank-zwart en d = .85 voor blank-latino  
� Dit effect is wel afhankelijk vd complexiteit vd job (hoe complexer, hoe kleiner het verschil). Dit komt mogelijks door 

zelfselectie.  

Hoe w blank en zwart geëvalueerd op hun werk?  

� We zien verschillen in performantieratings: d = .30 ⇒ dit verschil is er id zelfde richting (blank > zwart), maar is minder 
groot. 

� Alsook verschillen in objectieve jobevaluatie: d = .40 - .50 

Opmerking: Intelligentietest overschat NIET! Want… verband tss intelligentie en jobprestatie ligt rond .50. 

� Er zijn subjectieve verschillen aanwezig, en die zijn kleiner; verschillen in interpersoonlijke vaardigheden: d = .20 
(verband niet zó sterk). Het kan niet zijn dat intelligentietesten verschillen tss groepen overschatten. Je zou denken 
van wel, want de orde blijft hetzelfde, maar de verschillen w kleiner. Echter, dit heeft te maken met het feit dat 
jobsucces slechts in beperkte mate samenhangt met intelligentie.  

� Als je echt een objectieve meting doet, zitten effecten in richting waarin je ze verwacht, nl. minder grote verschillen 
dan IQ te verwachten op basis van predictieve validiteit 

Baseline: gelijkaardige verschillen op werkplek die grotendeels aansluiten obv je zou verwachten adhv intelligentietesten. 

4.4 Zijn de tests valide in de verschillende groepen?  

Een vd vragen die systematisch naar voren komt… Zijn de tests valide id verschillende groepen? Of zijn ze gebiased?  

Als we kijken naar psychologische meetinstrumenten kunnen we 3 typen/soorten vaardigheden bekijken: 

• Gemeten relevante vaardigheden 
• Gemeten irrelevante vaardigheden (mss meet je dingen die niet relevant zijn vr intelligentie) 
• Niet-gemeten relevante vaardigheden (mss zijn er vaardigheden belangrijk vr andere enticiteiten, die niet gemeten 

w in een Blank IQ-test).  

Testen krijgen vertekening indien er een etnisch verschil is in de (1) gemeten irrelevante vaardigheden (en dat de groepen 
hierin verschillen, bv. test-anxiety) en (2) niet-gemeten relevante vaardigheden. Itv predicties verwachten we eenzelfde effect:  

• Onderpredictie in de benadeelde groep (zwarten vs. blanken ➝ intelligentie onderschat dr de test).  
• Als er vertekening zou zijn, zou er een verschillend effect op de correlatie tss test en criterium zijn (bv. minder sterk 

verband). Je hebt je test en afh vd groep, zal de voorspelling ve criterium sterker zijn vr bv. Blanken dan Zwarten.  

Id praktijk werd dit verband niet bevestigd door empirische bevindingen… 

� rSAT-punten = .53, .50, .47 bij Blanken, Hispanics en Zwarten respectievelijk. Je voorspelt ± goed hoe goed ze presteren 
ih onderwijs. De IQ-punten liggen meer in lijn met elkaar. De SAT-scores gaan op een gelijkaardige manier de punten in 
het hoger voorspellen. 

� We zien eerder een tendens tot overschatting v succes bij Zwarten en Hispanics (en een onderschatting bij Oost-Aziaten) 
� Men gaat er systematisch vanuit dat men intelligentie bij zwarten onderschat. Zwarten met eenzelfde intelligentiescore 

zouden méér punten behalen (want onderschatting), net zoals bij vrouwen. Maar; men vindt een omgekeerd effect dan 

we verwachten ➝ overschatting. De verschillen in academische prestaties zijn kleiner dan de verschillen in IQ, maar dit 
is wel te verwachten obv de correlaties tss IQ en academische prestaties: dBZ = .40, dBH = .30. 

Wat we wel hebben: testen gaan over/werken met predictieve validiteit. Maar… Dit sluit niet uit dat er vertekening zit in de 
testen. 

Besluit: onze testen zijn predictief valide. 

4.5 Sociale oorzaken van de verschillen 

4.5.1 Andere interpretaties van testscores 

Het zou kunnen dat er meer cultuurspecifieke informatie zit in de IQ-tests, maar, de voorspelling is op zich wel vergelijkbaar 
over culturen heen.  

• Mss is het criterium vertekend in tests én in het criterium.  
• Het kan ook betekenen dat er cultuurspecifieke info gevraagd w die maar relevant is vr een bep. etnische groep, 

maar wss is die info ook wel relevant vr het uitoefenen ve job en een opleiding.  
o Is dit dan vertekening, of niet?  



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

156 

• Het argument is bv. meer v toepassing in West-Europa met veel recente migratie dan in de VS. We zien ook dat het 
effect afneemt bij 2de-generatie immigranten ⇒ direct, concreet probleem). IQ-testen meten dan wss cognitieve 
vaardigheden die belangrijk zijn in een postindustriële samenleving. 

DUS: We hebben evidentie dat onze testen iets meten voor succes id post-industriële SL (voor school- als jobsucces). Deze 
waarde is vergelijkbaar over groepen heen. 

De testsituatie zelf kan ook vertekend zijn, waardoor je stereotypedreiging krijgt (vrouwen v koreaanse herkomst primen op 
feit dat ze vrouw zijn, of dat ze oost-aziatisch zijn, zullen oost-aziatische prime het beter doen op wiskundeproef dan vrouw), 
dit vooral in labo-onderzoek, maar niet wanneer het gaat over high-stake selection (= reële context) (then again, je kan het 
hier niet onderzoeken want manipuleren v kansen is onethisch).  

Bovendien kan het verschil in testvaardigheden en relevante cognitieve vaardigheden niet getest w, maar nog steeds vindt 
men een vergelijkbare predictie… 

4.5.2 SES en ontwikkeling 

Er is een duidelijke relatie tss SES en etnoculturele groep. Dit verschil is nog sterker in Amerika: privéscholen vs publieke 
scholen, medische verzorging, ... maar het verklaart het effect niet volledig (zwart nog steeds < blank).  

Correlatie is niet hetzelfde als causaliteit! Het is niet zo dat het opgroeien in een bep. SES zorgt voor een bepaald IQ. Er is ook 
evidentie voor omgekeerde causaliteit.  

SES is een breed abstract begrip dat we preciezer moeten gaan bekijken. Dit doen we door 

a. Opvoedingsstijlen 
b. Kwaliteit van de scholen 
c. Studieattitudes bij de adolescenten zelf 

a. Opvoedingsstijlen 

Een vd aspecten die samenhangen met het vorige, zijn opvoedingsstijlen.  

• Men ging kijken in welke mate ouders probleemoplossend gedrag bij hun kinderen konden stimuleren. Dit verschilt 
tss Zwarten en Oost-Aziaten met zelfde SES. 

• Oost-aziatische ouders stimuleren veel meer dan kinderen uit zwarte gezinnen, probleemoplossend gedrag, zelfs 
wanneer je controleert vanuit SES.  

• ~Tigermoms: ouders verwachten goede prestaties vh kind 

Studie: Panel Study on Income Dynamics (1997) 

• Het IQ  ve kind w het best voorspeld door (1) beroepsstatus gezinshoofd, (2) verbale vaardigheid vd moeder en (3) 
de aard vd interacties met het kind (warme band met ouders, waarvan we weten dat bij mensen ve hoge SES er meer 
belang aan gehecht w).  

• Grootte vd verschillen: zie figuur 11.28 
• Effect van etnoculturele groep en inkomen verdwijnt na controle vd 3 variabelen. 

 

# contextvariabelen die kort bij het verschil liggen. 

Opvoeding dr ouders met brede woordenschat ➝ kind is 
taalvaardiger.  

Bv. Mensen die werken ad band gebruiken slechts 600 
woorden. 
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b. Kwaliteit van de scholen 

Segregatie: In Amerika was er vroeger de segregatie (historisch) waar je scholen had voor Blanken en scholen voor Zwarten. 
Dit is is principe weg, maar het is in de praktijk nog zo dat in sommige scholen de proportie Blank/Zwart best kan variëren en 
dat gaat ook vaak samen met de buurt waar de scholen gelegen zijn.  

Financiering en kwaliteit vd staf: In scholen waar er vooral kinderen zitten die uit een hoge SES komen is het vaak zo dat er 
makkelijker financiering te krijgen is, en ook meer leerkrachten die daar stabiel en vast blijven werken. De kwaliteit van die 
scholen zijn vaker beter. 

c. Studieattitudes bij adolescenten zélf (VS) 

� Bij Blanken zien we dat extreme prestaties ontmoedigd w, maar slecht presteren w ook negatief geëvalueerd. Men 
moet goed scoren, maar niet té goed want anders ben je niet ‘populair’ (strever).  

� Bij Zwarten en Hispanics w slecht presteren niet negatief geëvalueerd. Het is vooral groepssolidariteit die belangrijk 
is (zelfs sociale kost van goed presteren).  

� Bij Aziatisch-Amerikaanse studenten w goed presteren positief geëvalueerd, vooral bij de eerste generatie. 

_________ 

De IQ-kloof neemt toe met de leeftijd: df = cdg + e. Dit geldt ook voor blanken die slecht voorbereid beginnen aan onderwijs.  

Deze kloof neemt niet historisch, maar doorheen de schoolloopbaan toe. We zien dat er een sterke multicollineariteit is tss 
verklarende variabelen. Mensen die een bepaalde schoolse attitude hebben, komen meer uit een bepaalde milieu, gaan meer 
naar een bepaalde school, ... ook bij het flynn effect waren er vele verklaringen die samen een effect veroorzaakte. 

Hier zijn enkele speculatieve verklaringen voor: 

• We hebben een soort ‘onderklasse’ gecreëerd in de postindustriële SL (vooral bij Zwarten in Amerike hebben we een 
een uitsluitingsmechanisme) (Wilson).  

o De midden en hogere klasse zijn er dankzij globalisering op vooruitgegaan. Terzelfdertijd is er een 
‘onderlaag’ gecreëerd die geen connectie meer heeft met sociaal systeem.  

o Als mensen in deze SL hun job verliezen en ze hebben geen diploma, dan w het heel moeilijk om terug een 
job te vinden, zelf voor inkomen te zorgen, zorg te krijgen bij ziekte, ... Zij vallen uit itv onderwijs én jobs. 
Het opklimmen op sociale ladder is niet evident (ivglm vroeger).  

o ⇒ Gedualiseerde SL, veel meer dan vroeger. Dit leidt tot een zelfversterkend effect. 

• Historisch gegroeide sociale overtuigingen die een effect hebben op veel aspecten.  

o Zo komen Aziatisch-Amerikanen vooral terug in specifieke opleidingen zoals ingenieurswetenschappen en 
geneeskunde (veel minder in rechten bv.). Dit is heel specifiek en een mogelijke historische verklaring is dat 
ze denken dat ze hier beter in zijn, en daar minder gediscrimineerd zullen w.  

o We hebben ook gezien dat selectieproeven al heel lang bestaan in China. Er is daar een historische traditie 
v cognitieve ontwikkeling: zolang je zo goed mog je best doet, kan je een hoge positie krijgen dr hard 
werken. Dit is al 2000j traditie, dus mss zit daar de kern v hun cultuur. 

• Heel veel vd Zwarten (Afro-Amerikanen)hebben gedwongen migratie ondergaan (door slavernij). Er was geen optie 
voor cognitieve ontwikkeling, en dit kan mss nog wat in de opvoeding zitten/aanwezig zijn. 

4.6 Biologische oorzaken van de verschillen 

4.6.1 Biologische omgevingsoorzaken 

• Blootstelling aan lood 
• Overmatig alcohol- en drugsgebruik (cannabis) 
• Ondervoeding 
⇒ Deze komen allen meer voor bij Zwarten en Hispanics 

4.6.2 Biologisch genetische oorzaken 

= Eén vd meest gevoelige onderdelen. Veel psychologen weigeren dit aspect te bekijken. Hunt maakt denkexperiment omtrent 
volgende zaken: 
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1) Verschillen in informatieverwerkingscapaciteit: men vond een verschil tss Blank-Zwart met een dBZ ≤ .20  + lading op 
g-factor = .50  

⇒ Dwz dat het verschil in infoverwerkingscapaciteit tss blank-zwart een verschil verklaart v d=  .10 (= 10% vd stdd) 
⇒ IQ dBZ = .10. 

2) Verschillen in hersengrootte (43cm³ voor schedelvolume): er is een groter verschil met dBZ = .46 + correlatie met 
intelligentie = .20  

⇒ Verklaard verschil op IQ dBZ = .09 (= 9% vd geobserveerde stdd verschil dr verschil in hersengrootte). 

Dit samen verklaart ongeveer .20 (1/5 vd SD verschil die we vinden). Dit is vanuit de meest optimale ideeën als we er al vanuit 
gaan dat informatieverwerking; hersengrootte, ... volledig genetisch zou zijn. 

Het is gemeten adhv methode v gecorreleerde vectoren, maar dit is betwistbaar. Bovendien zijn het gemengde rassenstudies, 
maar opnieuw krijgen we te maken met multicollineariteit. 

4.6.3 Conclusies Rushton & Jensen 

• 100% omgevingsverklaring kan w verworpen. 
• En dus, gaan we gwn naar wat we binnen groepen gevonden hebben. We spreken vd “default” hypothese: verschillen 

tss groepen kunnen door h² = .80 (80%) verklaard w (mensen die sterk geloven in overerfbaarheid v intelligentie).  
o Men heeft de erfelijkheidscoëfficiënt binnen een groep gebruikt om verschillen tussen groepen te 

verklaren. Men zou verklaren dat 80% genetisch bep. is, maar er is een belangrijk verschil tss binnen 
groepen en tussen groepen.  

o ⇒ stérk problematische verklaring om dit te kunnen generaliseren naar groepsverschillen. Waarom? ➝ zie 
conclusies Hunt. 

4.6.4 Conclusies Hunt 

• De argumenten zijn niet zozeer verkeerd, maar overgeïnterpreteerd. 
• Veronderstelt gelijkheid v omgeving en negeert multiniveau structuur (negeert binnen en tussen groepen 

verschillen).  
o Effecten op het ene niveau hoeven niet hetzelfde te zijn als op het andere niveau 
o Individueel niveau: sterke evidentie vr genetische component, maar niet bij groepen.  
o Het kan zijn dat individueel puur genetisch is, tss groepen puur omgeving. Bv. Je bent een boer en oogst 

graan v één veld. Je mengt ze goed en de helft hiervan zaai je op vruchtbare grond, andere helft op arme 
grond. Een jaar later oogst je opnieuw: je vindt beste oogst op vruchtbare grond, wat puur omgeving is. De 
interindividuele verschillen bínnen elk veld zijn wel vrnl. genetisch (want zelfde oorsprong).  

• Evidentie voor omgeving ≠ volledige verklaring. 
• We moeten opletten met complexe effecten: proximaal en distaal. 

5. Internationale vergelijkingen 

Deze onderzoeken zijn er vooral gekomen vanuit een economische benadering. Er zijn grote verschillen in welstand tss landen, 
in welke mate hangen ze samen met intelligentie? We spreken v menselijk kapitaal als intelligentie.  

Methodologische kwesties (problemen waarmee we te kampen krijgen): 

• Representativiteit van de steekproeven (dit is het gevaar v te werken met toegankelijke steekproeven): 
studentenpopulaties zijn niet in elk land een representatieve groep vd bevolking. Ook gwn geografisch is het moeilijk 
om in bep. landen een onderzoek te doen, omdat sommige landen minder gemakkelijk te bereiken zijn.  

• Valide, niet-vertekende testen in elk land (culturele vergelijkbaarheid): het is moeilijk om altijd in elk land niet-
vertekende testen ter beschikking te hebben. Zelfde vragen heeft andere score in andere context. 

5.1 Lynn & Vanhanen (2002, 2006) 

Deze studie is zeer omstreden en heeft veel kritiek gekregen. Men ging kijken naar IQ punten in verschillen landen: 192 
datapunten (113 directe observaties, 79 geschatte datapunten). Men vond hier een sterke correlatie tussen IQ en socio-
economische indicatoren: 

• 684 met BNP (bruto-nationaal-product) ⇒ hoe hoger IQ, hoe rijker het land 
• .642 met alfabetisering 
• .746 met tertiaire opleiding (aantal mensen die hoger onderwijs gaan doen) 
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• .773 met levensverwachting 
• .568 met democratisering (politieke vrijheid) 
• .805 met index voor levenskwaliteit 

Over het algemeen was er weinig kritiek op de resultaten, maar wel op de verklaringen ervan. 

 

Grote rassenverschillen:  

• 67 voor Zwarten,  
• 105 voor Oost-Aziaten 
• 99 voor Europeanen 

• 90 voor Zuidoost-Aziaten 
• Gemengde groepen tussenin 

De drie (problematische) conclusies volgens Lynn & Vanhanen: 

1) Verschillen tussen landen in rijkdom, gezondheid en geluk veroorzaakt door IQ, 
2) Wat op zijn beurt wordt bepaald door raciale samenstelling 
3) Ras is vooral genetisch te verklaren (voeding is belangrijkste omgevingsverklaring) 

⇒ Gevaarlijk bij deze conclusies is dat er weinig te verwachten valt van opleiding. Men gaat minder willen investeren in 
onderwijs, omdat het toch geen nut heeft.  

Reactie op de studie/problemen: 

• Er zijn fouten en niet-representatieve steekproeven gevonden. Maar… Dit maakt niet zoveel uit voor correlaties: 
• Men heeft een ander onderzoek gedaan in de Sub-Sahara in Afrika, waar ze de fouten vermeden hebben en waar ze 

gewerkt hebben met een representatieve groep. Het IQ ging van 67 naar 82, echter, dit maakt niet zoveel uit vr 
beschrijvende resultaten. 

• We vinden nog steeds zeer gelijkaardige effecten als alle IQ-schattingen onder 90 worden gelijkgesteld aan 90 
• Er is multicollineariteit en we moeten de partiële verbanden bekijken! Zie tabel 11.6. 

 

Figuur: Levensverwachting id mate v democratie in een land. 

Als je naar de volledige correlatie kijkt dan zie je substantiële 
correlaties. Als je het controleert voor het aatal mensen die 
hoge ronderwijs volgen in een land, dan vervallen die volledig. 

Als je IQ uitzuivert voor analfabetisme, dan w het opnieuw 
kleiner. Analfabetisme en hogere studies zijn een effect v 
school dus dit toont aan dat de studie v Lynn en Vanhanen het 
effect v school sterk hebben onderschat. 

Opnieuw probleem: correlatie ≠ causaliteit 

5.2 Rindermann (op PISA-data) 

De data gaan over schoolse prestaties, maar soms w het gezien als een proxy voor IQ. 

Methodologisch gezien is het een sterke studie: 

• meer representatieve streekproeven,  
• meer valide instrumenten voor elke groep,  
• longitudinaal 
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Er was éeń nationale cognitieve vaardigheidsfactor. Dit betekent dat als men in een land een hoge score had op taal, dat er 
voor wiskunde ook een hoge score te vinden was. Op die manier gaat het vaak over 1 factor. 

Men vond dezelfde verschilllen in regio’s als Lynn & Vanhanen. De studie van Lynn & Vanhanen werd grotendeels bevestigd: 

• rCA-GDP/c   = .60 
• rCA-economische vrijheid  = .52 
• rCA-economische groei  = .44                 Opmerking:  CA ⇒ cognitive abilities 

• rCA-fertiliteit   = -.73     GDP ⇒ bruto nationaal product 

Bijdrage van dit onderzoek: het onderwijs is een zeer verklarende factor. Maar het belang van onderwijs w in de studie v Lynn 
& Vanhanen wel onderschat. 

Aangezien het een longitudinaal onderzoek was, wilden ze een voorspelling maken voor over 30 jaar (padanalyse v ’60, ’70- 
’90, ’98). 1 vd conclusies v Lynn et al. was dat IQ de welvaart en rijkdom ve land bepaalt. 

• rCA – GDP/c = .29: Rijkere landen creëren kinderen die intelligenter zijn (investeren etc.). Als het gaat over het causaal 
effect, zien we ook het omgekeerde. Rijkdom ve land id ’70 is gerelateerd ad cognitieve vaardigheden 30j later.  

• rGDP/c-CA = .21 

• rCA-politieke vrijheden = .71 

• Maar… rpolitieke vrijheden-CA is niet significant (het is niet omdat je leeft in land met politieke vrijheden, dat je daarom 
meer intelligente burgers creëert).  

Dit is een zeer plausibele alternatieve verklaring voor de genetische verklaring. 

5.3 Speculatieve verklaringen 

Er zijn enkele speculatieve verklaringen, nl.  

• Biologisch-evolutionair: men stelt dat de mens oorspronkelijk uit Afrika komt. De mensen die geïmigreerd zijn, 
kwamen voor meer uitdagingen te staan, en die immigratie is mss weggelegd vr mensen die slimmer zijn. Het 
overleven in strengere klimaten of in andere omgeving zou meer intelligentie vereisen. Maar, je zou moeten zien dat 
de hersenschedel groter is bij onze grootouders. MAAR we hebben evidentie dat hersenvolume is afgenomen de 
voorbije 20000 jaren. 

• Omgeving (Jared Diamond): Men stelt dat er een mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen is, waarbij men in 
sommige gebieden meer aan uitwisseling kan doen (bv. kennis en landbouw) en andere contextfactoren (bv. 
domesticeerbare dieren). 

Dit is echter moeilijk te onderzoeken… 

Adviezen hebben mogelijke impact op verdere evolutie, bv. wel of niet investeren op school. Bovendien heeft het te maken 
met de uitdagingshypothese ⇒ je hebt mss een bep. genetisch potentieel, maar als het uitgedaagd w door een stimulerende 
omgeving (context), zal dit tot uiting komen.  

Hebben we evidentie voor het omgekeerde? ~flynn-effect is sterker in niet-westerse landen (= exact wat je zou verwachten 
vanuit omgevingsverklaring). 

6. Conclusies 

a. Leeftijdseffecten 

• Snelheid en Gf nemen af met de leeftijd, maar dit w gecompenseerd door Gc die stabiel blijft (of stijgt) tot op hoge 
leeftijd. 

• Vooral Gc lijkt belangrijker vr het uitoefenen ve job.  

b. Man-vrouwverschillen: mannen en vrouwen tenderen te verschillen, maar niet op g, wel in spreiding en specifieke 
intelligentiefactoren (ruimtelijk-visueel vs verbaal): 

• De biologische verklaring is niet hersengrootte, maar hersenstructuur en hormonale invloeden 

• Sociale verklaring: verschillende ervaringen en rollen id MS (en hoe deze verschillen): mannen > vrouwen in wiskunde 

Maar: verschil tss mannen en vrouwen verschilt sterk tss landen (= afh. vd index waarin ze toegang hebben tot economisch 

weefsel ➝ grote verschillen = grote verschillen in wiskundige prestaties) 

c. Grote etnoculturele verschillen in IQ 
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• Zelfs indien bepaalde testen cultureel vertekend zouden zijn, lijkt het dat IQ testen belangrijke voorspellers zijn voor 
studies en werk in een postindustriële samenleving en ook voor economische ontwikkeling. Veel landen evolueren 
wel naar een postindustriële samenleving dus in de toekomst zullen die tests ook voor hun belangrijk worden. 

• Er is voor omgevingsverklaring veel evidentie, maar dat sluit de genetische verklaring niet uit. 

• We kennen dé oorzaken van de verschillen niet, maar tot nu toe geen genen geid� entificeerddie verschil kunnen 
verklaren. 
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Thema 6 
Theoretisch, conceptueel kader 

(Deel 2 van de cursus) 

In de studiefiche waren er 2 grote doelstellingen: 

1) Begrip ‘intelligentie’ bekijken en via practica leren om de intelligentiebatterij correct af te nemen (voor de 
paasvakantie) 

2) Theoretisch concenptueel kader omtrent methodes die we kunnen gebruiken om interpretaties, gebruik v testen id 
praktijk, kunnen rechtvaardigheden 

Nu starten we met deel 2.  

Id literatuur zijn er 4 grote concepten waarnaar we kijken (binnen deel 2): 

1) Validiteit: basisconcept ⇒ wetenschappelijke verantwoording v onze score-interpretaties 

2) Betrouwbaarheid ⇒ in welke mate is de assessment die we doen, leidt die tot een betrouwbare score 

3) Fairness ⇒ is het eerlijk om de diagnostische situatie/test/observatiemethode te gaan toepassen, op persoon waarbij 
je deze wil toepassen?  

4) Equivalentie (zie dit hoofdstuk) 

Hoofdstuk 1 
Equivalentie (vergelijkbaarheid) en vertekening (bias/onvergelijkbaarheid) 

Inleiding 

Globalisering en migratie id wereld zorgt naar grote vraag v vergelijkbaarheid van testscores. 

Er is echter een probleem bij onze psychologische testen, Przeworksi and Teune (1970) hebben dit mooi uitgedrukt: "For a 
specific observation a belch (boertje) is a belch and nepotism is nepotism (familieleden voortrekken). But within an inferential 
framework, a belch is an 'insult' or a 'compliment' and nepotism is 'corruption' or 'responsibility’“. 

Hetzelfde fenomeen heeft psychologisch gezien een andere context = uitdaging vr psychologen. Men moet kunnen 
aantonen dat ze met psychologische instrumenten hetzelfde meten.  

Equivalentie en vertekening (“bias”) 

1. Equivalentie en vertekening: een algemeen kader 

Wat betekent de vraag naar vergelijkbaarheid? We moeten een stap terugzetten.  

̶ Wat is meten nu? Meten = wisselwerking tss 3 soorten variabelen:  

• Geobserveerde variabelen 
• Latente variabelen 
• Theoretische variabelen 

̶ Validiteit gaat over de adequaatheid van de inferenties (interpretaties) obv testscores (belangrijk: niet obv de test). 
Hoe kunnen we deze onderbouwen? ➝ 4 grote manieren om dit te doen: 

1) Relevantie en representativiteit 
2) Psychometrische modellering 
3) Nomologisch netwerk 
4) Multitrait-multimethode benadering 

Deze gaan we verder duiden… 

1) Relevantie en representativiteit (domein v generalisatie) 
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Relevantie: irrelevantie introduceert systematische ruis (bv. onbekende woorden in een test voor inductief redeneren) 

Representativiteit: alleen generaliseren naar die aspecten die zijn opgenomen (men gaat dit onderzoeken dmv 
beoordelingen dr experts) 

Deze beoordelingen zijn echter wel onvoldoende op zich: responsen kunnen door onbedoelde factoren w beïnvloed 
(het is niet omdat je een goede vraag stelt, dat men ook ‘goed’ antwoordt).  

2) Psychometrische modellering 

Mathematisch modelleren van relatie tussen geobserveerde en latente variabelen: geobserveerde relaties tussen 
geobserveerde variabelen verklaren door latente variabele.  

Er is sprake v 2 basisparameters:  1. Associatieparameter of gewicht 

2. Niveauparameter of intercept 

Confirmatorische factoranalyse gebeurt volgens de formule: Yij = ai + bi Xj  

Tweeparameter logistisch model:  

• Pi(q) = exp[xi(q-yi)] / 1 + exp[xi(q-yi)]  
o yi: moeilijkheidsparameter 
o xi: discriminatieparameter 

• ln[Pi(q)/1- Pi(q)] = ai + biq  
o bi = xi  
o ai = -yixi  

3) Nomologisch netwerk 

Empirisch bevestigen v theoretisch netwerk van positieve, nul en negatieve relaties met andere variabelen. 

Bv. Inductief redeneren moet op theoretische basis samenhangen met deductief redeneren en schooluitslagen 

4) Multitrek-multimethode benadering 

⇒ probleem vd methode. De methode brengt methodevariantie en eigen uitdagingen met zich mee. Het gaat over 

de impact vd methode op meting variabele (bv. zelfbeschrijvingen ➝ sociale wenselijkheid of instemmingtendens). 

Multitrek-multimethode benadering gebruiken om deze beperking te minimaliseren: 

• Meerdere theoretische variabelen 
• Verschillende meetmethoden 
• Uit elkaar halen van methode- en valide variantie 

2. Niveaus van equivalentie 

Bij vergelijking tussen culturele groepen: Drie basisvragen: 

1) Kan dezelfde theoretische variabele worden gebruikt om testgedrag te verklaren? 
2) Kunnen dezelfde geobserveerde variabelen worden gebruikt? 
3) Kunnen vergelijkingen worden gemaakt op basis van dezelfde latente variabelen? 

Op deze 3 vragen bestaan 4 antwoorden, want er zijn 2 basisparameters in relatie geobserveerde-latente variabele 

̶ Functionele equivalentie ⇒ we kunnen ’ja’ zeggen op 1ste vraag, maar niet noodzakelijk op 2e of 3e vraag.   

̶ Structurele equivalentie ⇒ hetzelfde instrument moet gebruikt kunnen w (vragen, opdrachten, taken,…) 

̶ Metrische equivalentie ⇒ item werkt exact hetzelfde over verschillende culturen heen 

̶ Score-equivalentie ⇒ scores betekenen overal hetzelfde, we gaan er vanuit dat de items dezelfde moeilijkheidsgraad 
en discriminatiewaarden hebben. 

2.1 Functionele equivalentie 

⇒ We kunnen ’ja’ zeggen op 1ste vraag, maar niet noodzakelijk op 2e of 3e vraag 

Zelfde verklarend concept kan w gebruikt. 

• Uitingen niet noodzakelijk dezelfde: alleen patronen van convergente en divergente relaties met andere theoretische 
variabelen = dezelfde “functionele” relaties 

functionele + 
structurele 

equivalentie 
= construct 
equivalentie 
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o Gedrag heeft zelfde functie in ene culturele groep, als in andere groep 

o Komt op zelfde plaats terecht in nomologische netwerk 

• Bv. Emotieherkenning in gelaatsuitdrukkingen bij de Fore (Eckman, ‘60) 

o Er bestaan 6-7 universele basisemoties. Traditioneel paradigma: je laat mensen foto 
zien v gelaatsuitdrukking en moet op lijst aanduiden welke emotie w weergegeven. 
Opmerking: alleen mog. bij gealfabetiseerde groepen.  

o Fore: analfabete groep. Eckman vertelde verhaaltjes en ppn moesten aanduiden welk 
gelaatsuitdrukking hierbij paste.  

o Mensen reageren ± zoals men verwacht.  ⇒ er is sprake v functionele equivalentie.  

§ Angst-verrassing w meer verward dan bij studenten in Canada.  

§ Maar… Grosso modo zelfde bevindingen.  

2.2 Structurele equivalentie 

⇒ hetzelfde instrument moet gebruikt kunnen w (vragen, opdrachten, taken,…) 

Dezelfde geobserveerde variabelen kunnen worden gebruikt. Twee condities: 

• Items in je vragenlijst moeten relevant en representatief zijn voor het domein waarover je uitspraak wil doen.  

• Er moeten niet-triviale relaties tussen geobserveerde en latente variabelen (= structuur van de test moet vergelijkbaar 
zijn), maar verder geen restricties op gewicht en intercept. 

 

Bv. Schwartz’ waardenvragenlijst: 
Multidimensionale schalering & 
cultuurspecifieke waarden (zie circumplexmodel; 
volgende 2 slides). Figuur: Circumplex adhv 
Schwartz 
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”Hoe belangrijk vind je de waarden in jouw leven 
(op schaal v 1-7)?” 

Per land items gecorreleerd en in kaart gebracht 

obv multidimensionele schalering ➝ je maakt 
een kaart. 

Stimuli kort bij elkaar ➝ hangen samen (deze 
waarden kan je terzelfdertijd belangrijk vinden) 

Stimuli ver v elkaar ➝ waarden tenderen elkaar 
uit te sluiten (bv. sociale rechtvaardigheid ó 
sociale power/macht). 

Weinig restricties in deze methode, er w gwn 
een kaart gemaakt. Deze blijkt vrij stabiel te zijn 
over culturen (maar niet perfect!). 

Als je functionele en/of structurele equivalentie tezamen hebt, spreekt men vaak v = construct equivalentie 

• Zelfde theoretische variabele 
• Als je één vd 2 hebt is geen directe of indirecte vergelijking mogelijk 

2.3 Metrische equivalentie 

⇒ item werkt exact hetzelfde over verschillende culturen heen; zelfde associatieparameter (gewicht) over culturele groepen 

Vergelijk temperatuur gemeten op een Celsius- of op Kelvinschaal: relatieve vergelijkingen zijn mogelijk, bv. tussen 
experimentele condities of tussen subgroepen 

Bv. Informatieverwerking bij de Kpelle in Liberia (Cole, Gay, & Glick, 1968) 

• Onderzoek naar kinderen in 2 condities: (1) perceptuele vaardigheden waarbij punten ad random w weergegeven 

➝ tel hoeveel punten of (2) punten vormden bep. patroon 
• Kinderen uit VS kunnen meer punten identificeren/onthouden als er structuur in zat. Bij Kpelle kinderen bleek dit 

niet het geval te zijn. 
• Belangrijk: men keek niet naar hoe het kwam dat de ene kindergroep beter was dan de andere, maar wel naar versch. 

condities en hoe groot het verschil is tss de 2.  

2.4 Score-equivalentie 

⇒ Scores betekenen overal hetzelfde, we gaan ervan uit dat de items dezelfde moeilijkheidsgraad (gewicht) en 
discriminatiewaarden (intercept) hebben. 

⇒ Zelfde intercept en gewicht 

• Scores direct vergelijken tussen culturele groepen 

o Zelfde gedrag w op exact dezelfde manier geïnterpreteerd ➝ probleem… Evidentie w in vraag gesteld.  

o PISA-onderzoeken interessant, want gaan expliciet na – adhv psychometrische modellen – of gewicht en 
intercept over landen heen vergelijkbaar zijn. Ze gaan alleen vgl’en met items waarmee dit empirisch 
toegestaan is.  

• Verschillen tss groepen: we spreken v “Impact” (bv. individualisme – collectivisme) 

• Direct vergelijken van scores op intelligentietest veronderstelt score-equivalentie 

o Hoogste vorm v vergelijkbaarheid: rechtstreeks kunnen vergelijken 
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o Verschillende vormen/niveaus v vgl’baarh. mog: relatief, hetzelfde instrument maar niet rechtstreeks, 
hetzelfde instrument maar andere betekenis v items in andere cultuur. 

3. Typen van vertekening/bias 

Het volgende concept is bias/vertekening. Opnieuw krijgen we te maken met 3 basisvragen: 

1) Wat kan vertekening veroorzaken in de theoretische variabelen? 

2) Wat kan vertekening veroorzaken in de geobserveerde variabelen? 

3) Wat kan vertekening veroorzaken in het direct vergelijken van scorepatronen of van scores gebaseerd op dezelfde 
latente variabele? 

Vier antwoorden want methodefactoren zowel een impact kunnen hebben op het hele instrument (methodevertekening) als 
op specifieke items (itemvertekening/-bias): 

̶ Culturele specificiteit vd theoretische variabele ⇒ variabele verwijst naar cultuurspecifiek fenomeen 

̶ Domeinonderrepresentatie ⇒ uitspraak doen over psychologisch domein maar er kan zich probleem 
met relevantie en representativiteit voordoen.  

̶ Methodevertekening 

̶ Itemvertekening 

3.1 Culturele specificiteit vd theoretische variabele 

Theoretische variabele wijst naar cultureel geconstrueerde fenomenen. Bv. leesstoornissen alleen toepasbaar in 
gealfabetiseerde culturele groepen. 

Voor veel concepten/psychologische constructen bestaat hier discussie over of ze verwijzen naar cultureel geconstrueerde 
fenomenen: relativisten versus universalisten. 

3.2 Domeinonderrepresentatie 

⇒ Uitspraak doen over psychologisch domein maar er kan zich probleem met relevantie en representativiteit voordoen. 

Vertekening in de geobserveerde variabelen: stimuli + gedrag uitgelokt door stimuli 

Er is een verschil in gedragsrepertoire (cfr. generalisatiedomein), irrelevante aspecten kunnen er makkelijk uitgehaald w. Bv. 

Ramen en deuren sluiten: bv. eysenck personality questionnaire “ik sluit steeds ramen en deuren” ➝ laadt op psychotisme-
factor in ons klimaat, maar werkt niet in Griekenland want ramen staan altijd open wegens warmte). 

Indien de items in het meetinstrument wel relevant zijn, maar niet representatief zijn, is generalisatie niet verantwoord: 
domeinonderrepresentatie. Vergeten komt ook vaak voor. Bv. “Filial piety” (goede zoon of dochter zijn vr ouders) is universeel 
begrip, maar er bestaat wel een verschil in VS en in China. 

• VS en België: belangrijk, maar niet extreem.  
• China: veel bredere rol met veel regels en gedragingen, ook wanneer ouders overleden zijn 

Bij zeer verschillend gedragsrepertoire rijst de vraag of de theoretische variabele wel dezelfde is, gaat het nog wel vaak over 
hetzelfde concept?  

Culturele specificiteit van de theoretische variabele en/of domeinonderrepresentatie = construct vertekening/bias 

3.3 Methodevertekening 

Methodevertekening bedreigt: 

• Score-equivalentie  
• Metrische equivalentie 
• Structurele equivalentie 

⇒ Men spreekt v differentiële methodevertekening. Niet methode-effecten op zich, MAAR differentiële impact van methode-

effecten (bv. instemmingstendens id ene cultuur groter dan id andere ➝ als ze overal even sterk is, is het niet zo’n groot 
probleem) 

Men maakt een onderscheid tss effecten op specifieke items (gemakkelijk te detecteren) en effecten op gehele instrument. 

We hebben drie soorten van methodevertekening: (1) instrument-, (2) afname- en (3) steekproefvertekening. 

culturele 
specificiteit + 

domeinonderre
presentatie = 
construct bias 
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1) Instrumentvertekening 

⇒ Alles wat ah instrument zelf vast zit 

• (Cultuur-)specifieke iteminhoud: gebrek aan vertrouwdheid (onbedoelde moeilijkheid) vs. vertrouwdheid ‘test-
wiseness’ (onbedoelde gemakkelijkheid), vb. alfabet en figuratief inductief redeneren. Bv. RPM w v.l.n.r. 
afgenomen, maar als je deze in Arabische context afneemt, creëer je extra moeilijkheid (want lezen v.r.n.l.). 

• Specifiek responseformaat, vb. patroon-reproductie met potlood, plasticine, handpositie en ijzerdraad in GB en 
Zambia 

o Je zou verwachten dat schotse kinderen zulke taken beter doen, wel met papier en potlood. Maar… 
Zambia-kinderen kunnen deze taken beter doen met ijzerdraad. 

o ⇒ Goed vb v hoe vertrouwdheid met responsformat uw resultaten op taken kan beïnvloeden.  

• Specifieke antwoordstijlen: Hispanics vs Ango-Amerikanen bij 5- vs 10-puntenschalen 

2) Afnamevertekening 

• Verschillende fysische condities en sociale omgeving ⇒ context die àltijd invloed zal hebben op test die 
afgenomen w 

• Verschillende instructies (ambigu, ervaring van testafnemer) ⇒ instructies lijken binnen bep. taal bv. heel 
evident, terwijl dit voor andere niet zo is.  

• Communicatieproblemen (bv. niet-normatieve gevoelens vermelden) 

• Let op: zelfs bij perfecte gestandaardiseerde afnamen, is er gevaar voor afnamevertekening. Bv. Opnemen van 
testing, verschil in etnische achtergrond testafnemer. Als je intelligentiebatterij afneemt bij zwart kind, door 
blanke testleider, kan er een context gecreëerd w dat zwarte hier niet goed in zou zijn.  

3) Steekproefvertekening 

⇒ Dit heeft niets te maken met instrument/afname op zich, maar wel met wíe je onderzoekt. 

Systematische verschillen tussen de groepen op andere dan de doelvariabele die de testing ongewenst beïnvloeden 
(bv. motivatie)  

Zelfs indien score-equivalentie niet bedreigd, toch impact van steekproef (bv. verschillen in SES) 

3.4 Itemvertekening 

Methodevertekening zijn effecten die hele afname beïnvloeden. ó Itemvertekening heeft enkel betrekking op specifieke items 

• Vertalingsproblemen: bv. “webbed feet” vertaald door “swimming feet”, verergeren bij ambiguïteit van het item (➝ item 
w door vertaling makkelijker/moeilijker gemaakt) 

• Ruisvariantie door het introduceren van niet-bedoelde processen of trekken: vb. “dozijn” in item voor numerieke 
vaardigheid 

• Verschil in relevantie voor domein van generalisatie 

• Impact op gewicht en / of intercept: uniforme en niet-uniforme itemvertekening 

3.5 Vertekening en het niveau van inferentie 

Op het niveau v inferentie kan je vertekening in individuele items gemakkelijker detecteren. 

Als je ganse testsituatie vertekend is (door bv. niet vertrouwd te zijn met de hele testsituatie) kan een lagere score uitlokken 

➝ niet gemakkelijk te identificeren met psychometrische methode. Uniforme vertekening in ALLE items veel moeilijker te 
detecteren + afhankelijk van het niveau van inferentie 

• Laag niveau van inferentie: focus op gedragsuitingen 

• Hoog niveau van inferentie: focus op onderliggende processen en trekken ⇒ meer vatbaar voor gegeneraliseerde 
vertekening. Bv. IQ-verschil tussen Afrikaner en Engelstalige Zuid-Afrikanen neemt af 

Het paradoxale is: Indien er géén verschillen w gevonden, dan mogen we gerust zijn dat afwezigheid v vertekening ook gwn is, 
dit is het gemakkelijkste te concluderen. 
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4. Onderzoeks- en data-analytische methoden voor het ontdekken van vertekening en het verantwoorden van 
equivalentie 

Er is sprake v 4 grote benaderingen: 

1. Onderzoeken van nomologisch netwerk 
2. Domeinrepresentatie 
3. Psychometrische modellen 
4. Multimethodebenadering 

4.1 Onderzoeken van nomologisch netwerk 

 

Het netwerk v convergente en divergente relaties is de 
belangrijkste bron v verantwoording vd variabele. 

Het kan ook w gebruikt voor verantwoording vd 
interpretatie v score-verschillen in score-equivalente 
metingen, bv. Verschil in “social loafing” (⇒ men 
presteert in groep minder dan individueel) tussen VS en 
China én idiocentrisme-allocentrisme. 

• China: men werkt harder dan alleen 
• VS: minder hard werken 

Zelfs zonder a-priori hypotheses betrekken van sociale, 
politieke en economische contextvariabelen interessant 

Figuur: Items liggen in westerse SL’en verder v elkaar 
(meer in cirkel) dan in minder geïndustrialiseerde SL’en 
(ellipsvormig). 

⇒ Hangt systematisch samen met contextvariabele. 

4.2 Domeinrepresentatie 

• Expertbeoordelingen om irrelevantie te detecteren 
• Culturele sleutelinformanten: bv. voor cultuur-specifieke waarden 
• Open kwalitatief onderzoek (eerst het domein exploreren) + later inhoudsanalyse ervan (bv. emotieonderzoek) 

4.3 Psychometrische modellen 

We hebben het over de interne structuur van het instrument. We hebben veel methodes in onze gereedschapskist – vooral op 
psychometrisch niveau – om na te gaan of er verteking aanwezig is… Detecteren van uniforme en niet-uniforme vertekening 
kan via… 

• ANOVA 
• Exploratorische factoranalyse (EFA) 
• Confirmatorische factoranalyse (CFA) 

• Mantel-Haenszel statistiek (MH) 
• Logistische regressie 
• Tweeparameter logistisch model (IRT) 

Verschillen tussen modellen: 

• Formeel meetmodel 
o Ja: EFA, CFA, IRT 
o Nee: ANOVA, MH, logistische regressie 

• Meetniveau van geobserveerde en latente variabele 
o Interval-interval: ANOVA, EFA, CFA 
o Nominaal-interval: Mantel-Haenszel, logistische regressie, IRT 

4.4 Multimethodebenadering 

Toepassen van verschillende methoden laat toe om globale effecten op alle items te detecteren. 
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Tabel: Integratie v versch. vragen en antwoorden die we gesteld hebben. 

 

5. Conclusies 

Vergelijkingen tussen culturele groepen is niet evident, maar we beschikken * over uitgebreid theoretisch en methodologisch 
kader om het na te gaan en te verantwoorden (bv. pisa-onderzoek).  

We mogen er nooit vanuit gaan dat bij psychologische metingen rechtstreeks kunnen vgl’en.  

➝ dit is a priori onmogelijk, maar we hebben wel …* 

 

 

  



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

170 

Hoofdstuk 2 
a. Het begrip validiteit: Samuel Messick 

1. Definitie 

Definitie validiteit ⇒ “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) 

- ‘Based on test scores and other modes of assessment’ 

Validiteit gaan we in eerste instantie veel naar voren zien komen bij klassieke testen, maar dat kan ook bij andere manieren van 
assessment. Als je bijvoorbeeld een observatiestudie doet, doe je ook aan assessment, dan ga je ook uitspraken doen over iemands 
gedrag en/of mentaal functioneren. Het is dus niet beperkt tot de klassieke psychologische testen. 

- ‘Inferences and actions’ 

Het gaat niet alleen over de de betekenis, de interpretatie/inferentie die we maken, maar ook over de actions, over wat we gaan doen 
met die test. Als we een test afnemen, bijvoorbeeld de WISC 3 bij een kind met moeilijkheden op school, dan is dat om een vraag te 
beantwoorden, bijvoorbeeld ‘Moet dit kind naar het bijzonder onderwijs?’. Stel dat je met die intelligentietest een IQ bekomt van 80 bij 
dat kind, dan ga je niet alleen dat IQ interpreteren (Wat betekent een IQ van 80?), maar ga je dat ook gevolgen geven (Wat ga je op 
basis daarvan adviseren? Regulier onderwijs of bijzonder onderwijs?). Dat moeten we ook evalueren: Niet alleen die score, maar ook 
wat we met die score gaan doen. 

- ‘Empirical evidence and theoretical rationales’ 

Het gaat niet alleen over het feit dat we een aantal correlaties observeren. Soms wordt beweerd dat de testdiagnostiek een heel 
empiristische bedoening is, men denkt soms dat men gewoon enkele testen ontwikkelt en scores en correlaties bekomt en voilà, je kan 
het gebruiken zonder al te veel theorie. Dit klopt niet. De essentie van validiteit is dat je zowel gaat kijken naar het theoretisch kader als 
naar de data. Die twee moeten op elkaar inspelen, het is een combinatie van de twee. 

- ‘Integrative evaluative judgement’ 

Het is integratief want je gaat heel veel bronnen van informatie integreren om een beeld te krijgen van de validiteit. Het is evaluatief 
want validiteit heeft te maken met de vraag ‘Is het gerechtvaardigd om met die test en de scores van die test aan de slag te gaan?’. 
Uiteindelijk levert het dus een oordeel op of je de test al dan niet kan gebruiken. 

Messick, S. (1989) (⇒	heel belangrijke auteur waarnaar wij gaan kijken bij het concept ‘validiteit’). Validity. In R.L. Linn (Ed.), 
Educational Measurement (3rd ed.) (pp 13-103). New York: Macmillan Publishing Company. 

Als we het denken v Messinck begrijpen, begrijpen we het algemeen denken omtrent validiteit in het Westen. 

Opmerking: tekst op Minerva niet vanbuiten kennen, enkel de delen die we tijdens de les behandelen dienen gekend te zijn. Hij staat ter 
illustratie op Minerva. Probeer het te begrijpen. Het is belangrijk de concepten te kennen, maar vooral te begrijpen. Leer het op een 
inhoudelijke en inzichtelijke manier.  

De kernvraag is: meet een test wat hij verondersteld wordt te meten? Als dit zo is dan is de test valide. Validiteit is de mate 
waarin de test aan zijn doel beantwoordt. 

Een uitspraak over validiteit kan alleen met verwijzing naar de bedoeling ve test. Als een test meerdere doelen dient, kan het 
zijn dat hij voor het ene doel wel en voor het andere niet valide is. 

Gemeenschappelijk doel van alle tests = via testgedrag iets kunnen zeggen over niet-testgedrag. We lokken een gedrag uit om 
iets te weten te komen over een onderliggend construct. 

• Dit kunnen gedragingen zijn die ook representatief zijn voor de gemeten eigenschap, maar die niet door de specifieke 
verzameling van items in de test werden opgeroepen 

• Kunnen ook gedragingen zijn die representatief zijn voor de eigenschappen of prestaties, die men met behulp van 
de testscore zou willen voorspellen 

Validiteit gaat over de vraag of de sprong van het testgedrag naar het niet-testgedrag verantwoord is. Niet de test zelf, maar 
de score-interpretatie wordt gevalideerd. Of we deze interpretatie zelfs mogen doen, is hier de vraag. 
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1.1 Inhoud 

Wat zit er nu allemaal in de definitie?  

• Testscore (id brede betekenis vh woord). 

o Je doet een uitspraak over gedrag en/of mentaal functioneren ve persoon, bv. Als je een observatiestudie doet 
en je stelt vast dat een bep kind zich de afgelopen dagen heel agressief heeft gedrag id klas, kan dat gezien w als 
een testscore.  

o In een testscore kijken we naar consistentie in gedrag en itemresponsen. Vrijwel alle psychologische testen 
stellen versch. vragen en voeren versch. testen. Het kan zijn dat één vraag bv. anders beantw w dan een andere 
vraag.  

o Meten is een samenvatting v consistenties in een score/getal (over versch. items heen), v iemands typische 
manier v denken, voelen en gedragen (persoonlijkheid). Dit kan bv. adhv een neuroticismeschaal met 10 vragen.  

• Validiteit. 

o = De inductieve SV (we brengen versch. informatiebronnen samen op een inductieve manier) v zowel de 
bestaande evidentie voor en de mogelijke consequenties van score-interpretatie en –gebruik.  

o Validiteit als breed begrip gaat niet alleen over ‘met die test kom ik tot een uitspraak ve persoon’, maar ook ’wat 
doet dit dan, wat is het gevolg/consequenties v deze interpretatie?’. Elke keer dat een test ontwikkeld is, is het 
belangrijk dat je nadenkt over voor wie de test bedoeld is, in welke coqntext en welk gebruik die nodig is, en wat 
de mog. toekomstige gevolgen zijn vd test.  

o Meten we wat we bedoelen te meten? En wat zijn de mog. gevolgen ve score-interpretatie en scoregebruik?... 

• Wanneer we spreken over validiteit gaat het niet alleen over de test maar ook over de score-interpretatie w gevalideerd. 

o Een test op zich kan niet valide zijn. Het is de interpretatie vd testscore die valide kan zijn. De vraag is dus: wanneer 
je een bep. test/assessmentprocedure afneemt, en je maakt een score ob hiervan, is de interpretatie ervan 
valide? 

o Een test kan op versch. manieren geïnterpreteerd w (welke betekenis geef je aan scores en welke consequenties 
trek je eruit?). 

• Validiteit is een kwestie van mate (‘integrative judgement’). 

o Dikwijls w er dichotoom gedacht (valide of niet), maar dit is geen dichotome uitspraken! Soms is het duidelijk 
neen, de ja kan wel verschillende gradaties hebben.  

o Bv. Wechsler: We hebben al meer dan 50j gegevens over de schalen. Hieromtrent weten we veel mbt de validiteit 
vd testen. ó Emotionele intelligentie: hier is veel minder onderzoek naar gebeurd.  

o Het gaat om samenbrengen v resultaten.  

• Validiteit is een zich ontwikkelende eigenschap en validering is een continu proces.  

o Adhv onderzoek krijgen we nieuwe inzichten ➝ we kijken ook anders naar de testen owv de nieuwe inzichten. 
We krijgen dus ook voortdurend nieuwe WS’elijke inzichten. 

o Dit is een continu proces. In dit opzicht is het belangrijk dat wanneer je als psycholoog id praktijk staat, de nieuwe 
WS’elijke bevindingen opvolgt.  

1.2 Kernaspecten van Messick’s benadering 

1) Validiteit is unitair concept 

• Er zijn versch. aspecten v validiteit, maar uiteindelijk gaat het begrip over ‘wat zijn we ah meten, en hoe kunnen 
we dit verantwoorden?’ De verschillende aspecten vormen één geheel.  

• Bovendien, wanneer we validiteit willen onderzoeken, mogen we ons niet beperken tot één vorm, maar moeten 
we zoveel mog vormen onderzoeken 

2) Validering v testscores gebruikt methoden vd WS om te kunnen verantwoorden.  

• Id empirische WS formuleren we hypotheses. Onze inferenties/interpretaties zijn eigenlijk hypothesen: we 
interpreteren testscores. Deze behandelen we als hypothesen, die ook onderzocht moeten w. Bv. Als we een 
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neuroticisme-vragenlijst afnemen, stellen we de hypothese omtrent het ‘niveau’ v iemands persoonlijkheid. ➝ In 
typische flair-testen w veel fouten gemaakt tgn de inferenties/interpretaties (geen hypothese).  

• Bij het onderzoeken vd hypotheses doen we beroep op alle ws’elijke bagage itv methode, theorieën, etc. 
Hiervoor maken we dus gebruik v alle experimentele, statistische (correlationeel onderzoek) en filosofische 
middelen (conceptuele analyses). Wat we doen bij assessment maken we dus ook gebruik v zaken die we id WS 
ook gebruiken. 

2. Scores 

2.1 Scores in context 

Het gaat over scores, maar niet de test op zich. Om te weten wat we meten met een test moeten we goed weten wie de test 
oplost, en in welke context die persoon dat doet. De scores w dus zowel gedefinieerd … 

• Door de persoon (bv. griep tijdens afname ve test), 
• Als door de meetcontext (het is belangrijk dat je deze beschrijft!), bv. selectiecontext is veel gevoeliger vr sociale 

wenselijkheid.  

⇒ Dat is een vd basisaspecten v testgebruik en testvalidering, namelijk je moet nagaan of dat de test die je gebruikt, 
geschikt is voor de geteste persoon en de meetcontext. 

Betekenis in het specifieke geval: in welke mate kan ik deze assessmentprocedure en de scores die hieruit komen 
interpreteren volgens de handleiding die suggereert? Hierbij moeten we telkens persoon als meetcontext in rekening 
brengen.  

Wil dat dan zeggen dat die test alleen in die conditie voor die mensen mag gebruikt w? Niet noodzakelijk, het kan best zijn dat 
die test ook nog voor andere contexten en andere mensen kan gebruikt w, maar dat moet dan onderzocht w. 

Er zijn gradaties in generaliseerbaarheid. Een test w gevalideerd voor een specifieke context en voor een specifieke doelgroep, 
dat heeft betekenis in dat specifieke geval, en dan kan je nagaan hoe generaliseerbaar het gebruik v die test is. We gaan nl. 
geen testen ontwikkelen om bij één persoon af te nemen. Er zijn gradaties, bv. testen vr Vlaamse kinderen, kan je deze ook 
gebruiken vr Turkse kinderen? Indien niet, betekent dit niet dat deze niet valide is vr vlaamse kinderen.  

2.2 Scores als teken of als steekproef 

Wanner we scores berekenen, berekenen we dat adhv items, van taakjes, rollenspel, etc. Het gedrag dat we observeren, 
kunnen we op twee manieren interpreteren/er zijn 2 grote benaderingen:  

1) Steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag. Stel, je leert kinderen rekenen. Je kan àlle sommen 
uitschrijven, maar dit doe je niet. Je biedt er slechts een aantal aan om te testen of kinderen het kunnen of niet.  

2) Teken: testscores gezien als teken v onderliggende processen en trekken. Bv. Intelligentie: we moeten testen 
ontwikkelen die ons toegang geven tot onderliggende processen. We moeten kunnen argumenteren waarom we bep. 
handelingen uitvoeren mbt onderliggende processen.  

Welke benadering we ook gebruiken, de basis is responsconsistenties. Wat we proberen te doen met onze diagnostiek is 
consistentie van gedrag op een test over items heen te vatten en in een score te gieten. Een belangrijke vraag is: Vanwaar 
komen die responsconsistenties? Hoe komt het dat mensen consistent gedrag vertonen? Er zijn drie grote mogelijke 
verklaringen. 

• Historisch werd er heel sterk gedacht dat het ging om een trek ve persoon.  

o Een trek is een stabiel kenmerk, proces of dispositie binnen personen 

o Sommige mensen hebben die meer of minder dan de ander.  

o De trekken uiten zich in versch. contexten. 

• Reactie vanuit het behaviorisme: responsklassen: men kent dezelfde functionele relaties met antecedente, 
concurrente en consequente stimuluscondities (leergeschiedenis).  

o Vanuit behaviorisme observeer je ook consistenties. 

o Deze ga je echter niet verklaren vanuit onderliggende trek, maar obv iemands leerervaring. 

o Hoe kunnen we dit toepassen op intelligentiedomein? Wrm correleren testen zo? Sommige kinderen w in 
meer stimulerende omgevingen geboren. Als je in stimulerende context zit, scoor je beter. 
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o Het gaat allemaal om taken die ± dr dezelfde factoren w beïnvloed/gestimuleerd.  

o Positive manifold hoeft dus niet te gaan over een aangeboren kenmerk! 

• Het is door de toestand (tijdelijke conditie van gemoed) dat allerlei gedragingen tot stand komen 

o Men krijgt een aantal gedragingen die consistent zijn binnen ervaring v bep. emoties.  

o Dit is een toestand (en géén trek!). Een consistentie die te maken heeft met een moment. 

Nuance: Dit kunnen we zelfs toepassen op de vraag ‘Wat meten we met onze intelligentietest?’. Sommigen zeggen dat dit een 
trek is die eigen is aan de persoon. Sommigen hebben dat dan genetisch geïnterpreteerd. Anderen hebben gezegd dat het veel 
meer te maken heeft met een toestand: Hoe fit zijn mensen, welk moment van de dag wordt de test afgenomen, wie de 
testafnemer is, etc. Als we dan tussen die twee moeten kiezen, dan zitten we meer ad kant vd trekbenadering, want we zien 
dat vanaf een jaar of 7 intelligentie redelijk stabiel is.  

Maar dan hebben we ook nog de benadering van responsklassen. Kinderen gaan naar school en leren rekenen, leren taal, etc. 
We zitten dus in een bepaalde leeromgeving waarin ze een leerervaring opdoen die betrekking heeft op al die kenmerken die 
we meten met een intelligentietest. 

Binnen het conceptueel kader (in de validiteitsliteratuur) spreekt men ve trekvaliditeit. Er is een verwarrend gebruik… Men 
moet rekening houden dat ook 2 andere mog. goede verklaringen bieden. 

• Dat komt vooral terug in methodologische vakken: bv. multitrek multimethode matrix. In het idee vd multitrek 
multimethode benadering zit het begrip ‘trek’. Wat belangrijk is, is dat het hier niet te maken heeft met ‘trek’ in de 
theoretische zin, namelijk ‘een dispositioneel kenmerk ve persoon dat inherent is ad persoon’.  

• Wanneer vanuit een validiteitsstandpunt spreken over een ‘trek’, dan kunnen we evengoed spreken over een 
responsklasse of over een tijdelijke toestand die we proberen te pakken te krijgen. Als we in kader v validiteit spreken 
over een trek, dan spreken we over het construct die we willen meten met ons instrument, en dat kan zowel gaan 
om een trek, een toestand als een responsklasse. 

3. Bronnen van evidentie 

Een volgend punt is; welke bronnen v evidentie hebben we nu eig? We zijn geen astrologen en dus beroepen we ons op de 
WS. Wat betekent dit nu?  

We hebben zowel data als theorie, en zowel observaties als interpretatie vd observaties.  

• Evidentie = data + rationale, feiten + theorie. We moeten op een WS’elijke manier empirische gegevens verzamelen. 
Een test kan je niet gebruiken vooraleer je gegevens hebt, en weet wat ze doen.  

• Data spreken niet voor zich: Het gaat steeds over een combinatie tss theorie, denkkader en de data. Het gaat dus 
NOOIT over data op zich. We moeten kunnen interpreteren wat we ah meten zijn, en daarvoor hebben we een 
theorie nodig.  

Bv. Stel dat je een test hebt ontwikkeld en met die test kan je goed voorspellen of iemand zal slagen ih 1ste j geneeskunde, je hebt een grote 
correlatie. Dit kan je echter niet gebruiken. Het zou kunnen zijn dat je gwn een test hebt gemaakt die meet uit welke SES iemand komt, en 
mensen uit een hogere SES zijn wss naar een betere school geweest en zijn beter voorbereid op het hoger onderwijs en scoren daarom 
hoger in hun opleiding. We moeten ook kunnen interpreteren wat we aan het meten zijn, en daarvoor hebben we een theorie nodig. 

Het gaat dus niet alleen over voorspellen en over goede correlaties vinden, maar ook over de theorie achter de metingen en 
of je evidentie hebt voor de theorie.  

4. Traditionele visies op validiteit 

Twee grote soorten doelstellingen en daaraan gelinkt twee types validiteit: 

- Doel = ander gedrag voorspellen   → predictieve validiteit 
- Doel = psychologisch begrip operationaliseren  → begripsvaliditeit 

Elk gebruik van een psychologische test is onder te brengen bij een van deze twee doelstellingen en sommige tests hebben 
beide als doelstelling. Daarnaast ook andere types validiteit, zoals inhoudsvaliditeit, indrukvaliditeit en incrementele validiteit. 

We zien dat het validiteitsbegrip op zich evolueert. We gaan de volgende lessen het recentste kader voorstellen, maar het 
traditionele kader is ook belangrijk omdat heel veel literatuur en onderzoek daarmee werkt. Dat traditionele kader gaat uit van 
drie grote vormen van validiteit: (1) inhoudsvaliditeit, (2) criteriumvaliditeit, (3) constructvaliditeit.  

Hier gaan we verder op in, maar eerst nog enkele definities… 



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

174 

• 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. 

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

• Predictive validity indicates the extent to which an individual’s future level on the criterion is predicted from prior 
test performance. 

• Concurrent validity indicates the extent to which the test scores estimate an individual’s present standing on the 
criterion. 

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

Traditioneel dacht men dus dat er 3 grote vormen v validiteit was (op zich staande vormen). Zie volgende… 

4.1 Inhoudsvaliditeit (content validity) 

Je gaat kijken naar de inhoud vd test/vragen, en je gaat je afvragen hoe goed die test het domein waarover je een uitspraak 
wil doen representeert. Je maakt dus eigenlijk een beoordeling, waarbij je gaat kijken of wat je vraagt dekt wat je wil weten. 
Zijn de items relevant en representatief? Het omvat wel geen testresponsen! 

Traditioneel spreekt men v ‘inhoudsvaliditeit’, maar eigenlijk is dat geen correcte benaming. Waarom niet? Het gaat om 
evaluaties vd inhoud vd test, het gaat niet over het gedrag dat mensen op die test stellen, het gaat niet om scores (en niet om 
score-inferenties).  

= Probleem: Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is voor het evalueren vd validiteit, maar je kan niet zeggen ‘mijn test is 
inhoudsvalide, dus hij is valide’. Messick spreekt v ‘het inhoudsaspect vd validiteit’. Het kan wel zijn dat je de perfecte vragen 
stelt, maar het kan zijn dat mensen niet of niet eerlijk antwoorden, door bv. een selectiecontext.  

Dus inhoudsvaliditeit is geen vorm v validiteit op zich, want het gaat niet om wat mensen doen op die test en hoe je dat 
interpreteert, het gaat alleen over wat er in de test zit. 

4.2 Criteriumgerelateerde validiteit (criterion-related validity):  

Men kan allerlei praktische criteria gebruiken waarvoor psychologen dikwijls w gevraagd om een uitspraak doen, en dan 
kunnen ze tests gebruiken en die tests kunnen dan criteriumvaliditeit hebben, die test kunnen dat criterium in meer of mindere 
mate gaan voorspellen. 

Is het mog om met mijn test een correlatie te vinden met het criterium waarin ik geïnteresseerd ben? Er zijn 2 vormen binnen 
de criteriumgerelateerde validiteit: 

• Predictieve validiteit ⇒ We doen psychologisch onderzoek om iets te kunnen zeggen over het criterium in de 
toekomst? (≠ gemakkelijk te onderzoeken want vraagt veel tijd om te onderzoeken, bv. toegangsproef geneeskunde 
vr prestaties na 7j). 

• Concurrente/gelijktijdige validiteit ⇒ We meten iets op hetzelfde moment als de test. We hebben nu een criterium 
en we kijken in welke mate onze test samenhangt met dit criterium, op dit ogenblik. Bv. Een intelligentietest w op 
hetzelfde moment gevalideerd dr de schooluitslagen op te vragen.  

Problemen: 

• Criteriumgerelateerde validiteit is een moeilijke zaak, want je hebt heel veel mogelijke criteriumgerelateerde 
validiteiten. Er zijn evenveel vormen als er criteria zijn; voor elke specifieke context kan je testcriteriumcorrelaties 
construeren.  

• Op zich kwetsbaar voor gebrek aan inhoudsrelevantie en nadelige sociale consequenties. Bv. Het zou kunnen zijn dat 
je door testen systematisch te gebruiken, je het voor mensen uit een lagere SES moeilijker maakt om naar het hoger 
onderwijs te gaan. Dat zijn consequenties, maar dat zit niet vervat in je correlatie. Je hebt mss wel een goede correlatie 
tss je test en de slaagkansen, maar dat is onvoldoende. 

4.3 Constructvaliditeit 

Dit heeft te maken met de vraag ‘meet de test wat hij bedoelt te meten?’ Het heeft te maken met de explanatory concepts 
(beschrijvende concepten); je verklaart gedrag op test dr onderliggende variabele. 

Begripsvaliditeit ⇒ de mate waarin een test het begrip meet dat hij veronderstelt wordt te meten. Het primaire doel is een 
bepaald begrip (capaciteit, persoonlijkheidstrek of attitude) operationaliseren. 
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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” (Messinck, 1989, p. 34) 

Probleem:  

• Het gaat niet om een puur, strikt operationalisme. Men vertrekt vanuit een construct, en kijkt dan hoe goed of slecht 
onze test dat construct vat. ~Boring: ”Intelligence is what intelligence measures”. Je definieert het begrip door de 
meting ≠ constructvaliditeit (want je maakt onderscheid tss meting en verklarende variabele).  

• Vanuit de meer recente benadering (Messick) is de constructvaliditeit geen aparte validiteitsvorm, maar het omvat 
inhoudsrelevantie en -representativiteit én criteriumgerelateerde aspecten (~is SAT proxy voor SES?) 

o Inhoudsrelevantie en -representativiteit:  

§ Als je meet wat je wil meten, heb je een theorie over het domein waarover je uitspraken wil doen.  

§ Wanneer we willen beoordelen of onze test meet wat het bedoelt te meten, dan moeten we ook 
weten of alles erin zit.  

§ De inhoud v je test gaat mee bepalen wat je kan meten met die test. Dus obv een evaluatie vd 
inhoud v je test, ga je ook een zicht krijgen op wat je kan meten. 

o Criteriumgerelateerde aspecten: Wanneer we een test gebruiken om toekomstig gedrag te voorspellen, 
dan willen we ook weten waarom we die voorspelling maken 

• Inschatting van sociale consequenties ontbreekt: waar leidt het testgebruik toe?  

5. Historische trends 

Hierboven hebben we de drie traditionele vormen van validiteit besproken. Als we dat nu in een historisch perspectief zien, 
dan zien we dat we komen van een situatie waarin er werd gezegd dat er heel veel vormen van validiteit waren. We zien dus 
een evolutie van specifieke criteria over typen van validiteit naar een unitaire conceptualisering. We gaan dus v specifieke 
criteria over typen v validiteit, naar een unitaire conceptualisering: 

� Guilford (1946) zei: “in a very general sense, a test is valid for anything with which it correlates”. 

o Historisch gezien waren psychologen vooral geïnteresseerd in wat ze ermee kunnen doen, wat ze kunnen 
voorspellen met hun test. Als voorspelling een centraal criterium van validiteit, dan hangt het er gewoon 
van af van wat je wil voorspellen en zijn er heel veel dingen die validiteit kunnen opleveren voor die test. 

o We krijgen dus heel veel vormen v validiteit. Van Guildford’s benadering zijn we niet meer overtuigd. 

� We zien een graduele overgang naar versch. vormen v validiteit: men lanceert de APA Standards (1974) met 3 grote 
vormen v validiteit.  

� Er ontstaat een evolutie v Cronbach (1980): “all validation is one”, waar Messick bij aansluit.  

o Alle verschillende aspecten, inhoud, criterium, construct, maar ook mogelijke consequenties, horen 
allemaal tot het validiteitsbegrip. 

o Het gaat dus om één concept v versch. aspecten vh bredere validiteitsbegrip.  

Hoe kunnen we dit concept nu samenvatten? ➝ We zien dat de fundamentele focus verschuift mbt hoe we aan diagnostiek 
doen. Historisch gezien (Guilford) was het idee ‘predictie’; men wil voorspellen. Dit is atm ook nog belangrijk, maar we willen 
ook weten waarom, we gaan op zoek naar een verklaring (wat meten we, begrijpen we wat we ah meten zijn, en waarom 
kunnen we dingen voorspellen?). 

6. Betekenis en waarden 

Messick stelt voor om het brede validiteitsbegrip te organiseren adhv 2 facetten, om unitair validiteitsconcept op te splitsen: 

1) Bron van rechtvaardiging vh testen: obv wat gaan we rechtvaardigen wat we met testen doen?  

• Dit kan met evidentie als basis; wat is de WS’elijke evidentie die we hebben? 
• Of met consequenties als basis; wat bereiken we ermee als we de testen gebruiken, wat is het effect v wat we doen 

met die testen? 

2) Functie vh testen: waarom gebruiken we testen?  

• We kunnen testen gebruiken om te interpreteren (testinterpretatie), om vaststellingen te doen over mensen, 
groepen, bedrijven, etc. Ih WS’elijk onderzoek blijft het ook dikwijls bij testinterpretatie.  
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• Id toegepaste context gaan we een stap verder en willen we de testen gebruiken (testgebruik: willen we er iets mee 
doen?). 

Als we die 2 combineren, krijgen we een tabelletje met 4 cellen (zie Tabel 
2.1: Hoe verantwoordt men de testen, en wat gaan we er mee doen?). 

• De evidentie de we hebben voor testinterpretatie. 
• De evidentie voor testgebruik. 
• De consequenties v testinterpretatie, 
• En de consequenties v testgebruik.  

We kunnen nu die cellen wat meer in detail bekijken. 

6.1 Testinterpretatie 

6.1.1 Evidentie 

Het begrip dat centraal naar voren komt is constructvaliditeit. Wanneer het gaat om testinterpretatie, gaat het om de vraag 
‘Wat zijn we aan het meten? Hoe kunnen we scores, prestaties, antwoorden interpreteren adhv psychologische begrippen? 
Meten we wat we bedoelen te meten? 

• Zoals we daarnet zagen, zit er daar ook iets bij over hoe het met de inhoud van de test zit (inhoudsvaliditeit). 

• Daar zit ook bij dat we iets moeten kunnen zeggen over waarom die test zou kunnen voorspellen (criteriumvaliditeit). 

• En waar men vandaag de dag heel sterk nadruk op legt, is dat validiteit niet het kijken is naar één aspect vd test, maar 
kijken naar verschillende aspecten. Je mag niet terugvallen op één element v validiteitsevidentie (= verleidelijk om 
op 1 type evidentie beroep te doen). 

6.1.2 Consequenties 

Dat gaat over de waardenimplicaties.  

• Wanneer wij psychologische begrippen, aspecten van gedrag of mentaal functioneren, in kaart brengen, dan is dat 
zelden neutraal. Bv. Wie wil er graag hoog scoren op neuroticisme? Niemand. Wie wil er hoog scoren op intelligentie? 
Iedereen. Die termen hebben een evaluatief aspect, daar zitten waardenimplicaties aan vast.  

• De vraag is of we dat moeten vermijden. Neen, we kunnen dat niet vermijden, maar wat wel belangrijk is, is dat we 
nagaan of die waardenimplicaties terecht zijn. Als we bv. een psychopathie-instrument hebben, dan heeft dat een 
negatieve waardenimplicatie. Dan moeten nagaan of we idd meten met onze test in welke mate iemand de neiging 
heeft asociaal of schadelijk gedrag te stellen. Als we dat effectief meten, dan heeft dat een waardenimplicatie, maar 
dat is eentje die inherent is ah construct dat we meten. Maar er zijn mss andere waardenimplicaties die misschien 
niet inherent zijn.  

• We moeten ons dus afvragen wat de waardenimplicatie is vd test en vd betekenis die we geven aan een test. 

Opnieuw zien we hier dat constructvaliditeit belangrijk is.  

• De vraag is niet alleen of dat die waardenimplicatie terecht is, maar ook of we meten wat we bedoelen te meten.  

• Bv. Als we bij mensen een psychopathie-instrument afnemen, en daar zit een heel negatieve connotatie aan 
verbonden, maar onze test is niet valide, we meten dat concept niet goed met die test, dan is dat heel ernstig, want 
dan gaan we mensen een belangrijk label geven terwijl er gewoon een probleem is met onze test. 

6.2 Evidentie voor testgebruik 

6.2.1 Evidentie 

Waaraan moet een test voldoen om hem te kunnen gebruiken?  
Ten eerste moet hij relevant zijn voor de specifieke toepassing (alvorens je de test gebruikt). Je kan bv. niet zeggen ‘Ik heb een 
goede intelligentietest, dus ik kan die in alle mogelijke contexten gebruiken’.  

Bv. In Amerika w heel veel gewerkt met toelatingsexamens, zoals de SAT. Hier zit een mathematische en een verbale component in, maar 
geen visueel-ruimtelijke component, hoewel dat ook vaak zit in algemene intelligentietesten. Dit is omdat voor heel wat opleidingen je geen 
visueel-ruimtelijke vaardigheid nodig hebt (bv. psychologie). Het is niet relevant voor de specifieke toepassing, ondanks het feit dat het wel 
relevant is voor het algemeen concept v intelligentie. 
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Ten tweede moeten we kijken naar de utiliteit. Dit is een combinatie v: 

• Test-criterium correlatie: Hoe correleert de test met het criterium? 

Bv. Bij het ingangsexamen geneeskunde zit een deeltje dat peilt naar interpersoonlijke vaardigheden. Men vond dat eigenlijk niet 
voldoende correleerde met de resultaten na de eerste bachelor geneeskunde. Maar naarmate men ging verder kijken naar resultaten 
v 2e, 3e bachelor, enz., zag men dat die correlatie er wel was en steeds steeg. Dat komt omdat ih 1ste jaar vooral theoretische vakken 
w gegeven, zoals chemie, anatomie, etc. Maar naarmate men vordert in de bachelor geneeskunde, w meer psychologische/sociale 
vakken gedoceerd, waardoor er dan toch een correlatie ontstaat, wat erop weest dat dat deeltje vh ingangsexamen voorspellende 
kracht had. Als men totaal geen correlaties had gevonden, ook niet in hogere jaren, dan zou dat deeltje uit het ingangsexamen 
moeten gehaald w omdat het geen voorspellende kracht heeft, ook al is het nog zo nauwkeurig en correct opgesteld. 

• Kosten-baten analyse van testen: hoeveel kost het om de testing te doen, en wat levert het op?  

Bv. Stel dat we algemene intelligentie willen meten, kan je dat doen adhv de WAIS. Dat moet individueel gebeuren, en per persoon 
neemt dat 3-4 uur in beslag, en dan moet je dus 3-4 uur betalen aan iemand die hoog opgeleid is om dergelijke test af te nemen. 
Maar stel dat je in een selectiekantoor werkt en je hebt 100’en sollicitanten over de vloer, dan kan je dat niet telkens gaan doen. 
Deze test kan je dus niet gebruiken, want dat is veel te duur. Ondertss meet men soms ook intelligentie met schriftelijke testen, wat 
in dergelijke situaties voordeliger is. Men gebruikt soms ook heel eenvoudige intelligentietestjes v 12min, maar dan is die niet zo 
goed als de volledige WAIS natuurlijk, maar je krijgt toch snel al een beetje een beeld v iemands cognitief vermogen. Soms kan het 
dus te verantwoorden zijn dat je een minder goede test gebruikt. 

Ten derde zitten we met de constructvaliditeit: sluit de relevantie en utiliteit aan bij de betekenis v item- en testscores? Het 
moet niet alleen relevant zijn, maar we moeten ook weten wat we ah meten zijn en waarom we die voorspellingen maken. Dit 
is zeer belangrijk! 

Bv. Bij intelligentietesten is een veelgehoorde kritiek dat we niet intelligentie ah meten zijn, maar SES. Als dat zo zou zijn, dan is er natuurlijk 
een probleem met die testing, dan zou je evengoed kunnen vragen ‘Waar werkt je vader/moeder?’ of ‘In welke buurt woon je?’. Is dat nu 
zo? Van bv. de SAT in Amerika hebben we heel veel data, en het blijkt dat als we SES onder controle houden, dan blijft die SAT nog altijd 
goed voorspellen. Het is niet zo dat SES niet relevant is, maar het is zeker niet zo dat SAT enkel socio-economische status meet. 

6.2.2 Consequenties 

• Sociale consequenties: wat zijn de gevolgen vh testgebruik?  

Bv. Als we een toegangsexamen zouden doen voor alle universitaire opleidingen, wat zijn de gevolgen daarvan? Gaan we juist mensen 
tegenhouden? Of ga je een omgekeerd effect krijgen? Gaan mensen die geslaagd zijn voor het ingangsexamen meer gemotiveerd zijn id rest v 
hun studies en meer (financieel) gesteund w door de omgeving? Je moet het dus onderzoeken en meenemen als je kijkt naar testgebruik. 

Bv. Door een algemeen examen in te richten na het middelbaar, verwacht men het onderwijs op niveau te houden. 

• Ook hier is constructvaliditeit weer belangrijk: zijn de sociale consequenties het gevolg v wat de test bedoelt te meten?  

Stel dat we in een toelatingsproef voor psychologie ook een onderdeel stoppen rond mechanisch redeneren. Het gevolg v die toelatingsproef is 
dat de verhouding man/vrouw zou omkeren, want mannen doen het daar beter op. Dat zou dus een sociale consequentie zijn. De vraag is nu of 
die sociale consequentie terecht is en inherent is aan wat we willen meten. Dit is niet het geval.. Voor de opleiding psychologie moet je niet 
bijzonder vaardig zijn in mechanisch redeneren. We zouden negatieve sociale consequenties creëren die wijzen op een probleem met de validiteit 
v onze meting, namelijk we hebben dingen gemeten die we niet zouden moeten meten, dingen die niet relevant zijn in deze context. Als we 
diezelfde testbatterij zouden gebruiken voor de opleiding burgerlijk ingenieur, dan is er geen probleem, want zij moeten voortdurend mechanisch 
redeneren. Als mannen daar dan beter op scoren dan vrouwen, dan is dat inherent aan hetgeen je wil meten. 

 

We kunnen dus dat unitaire validiteitsbegrip in vier grote componenten gaan opdelen. Constructvaliditeit is overal belangrijk. 
We moeten altijd weten wat we meten. Afhankelijk van wat onze focus is, ons gebruik, kijken we naar de consequenties of 
naar de evidentie. 

7. Filosofische achtergronden 

Nu zetten we even een stapje terug, en gaan we kijken wat de filosofische achtergrond is vd validiteitsbegrippen die we 
gebruiken. In welke epistemologische benadering zijn onze validiteitsbegrippen ingebed? We bekijken we vanwaar validiteit 
komt en welke positie deze inneemt id kennisleer. 

Waar we eerst op moeten wijzen, is dat we die filosofische benaderingen bekijken omdat die ons kunnen verhelderen vanwaar 
we komen en ons iets kunnen vertellen over hoe we meer valide testen kunnen gaan maken.  
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We gaan de filosofische benadering vooral bekijken vanuit het idee dat die ons gaan helpen om meer inzicht te geven. We 
gebruiken het verklarend, en veel minder voor een prescriptief/normatief gebruik (= obv die filosofische benadering moet dit 
gebeuren). En dat is in het verleden wel gebeurd, dat men een benadering prescriptief gebruikt.  

Dan werd plots die filosofische benadering enorm betwist (bv. logisch positivisme) en dan hebben sommigen daaruit de 
conclusie getrokken dat ook het validiteitsbegrip niet meer bruikbaar was, want de filosofie waarop het gebaseerd is, is 
problematisch. 

We gaan kijken hoe we een link kunnen leggen tss sommige aspecten v dat unitaire validiteitsbegrip en wat we zien in de 
epistemologie/wetenschapsleer. 

7.1 Logisch positivisme 

Het logisch positivisme is die kennisleer die een heel belangrijk invloed heeft gehad op de ontwikkeling vh validiteitsdenken. In 
1955 schreven Cronbach en Meehl een belangrijke paper, volledig ingebed ih logisch positivisme, die de basis vormde voor 
constructvaliditeit.  
Het basisidee v logisch positivisme is dat betekenis bestaat uit:  

• Logisch/mathematische structuur: Een theorie die bijna zuiver theorie is 

• Feitelijke verifieerbaarheid: Observaties waarmee we kunnen nagaan of we de logische/mathematische verbanden 
die we theoretisch veronderstellen empirisch kunnen verifiëren.  

• Corresponentieregels: We hebben theoretische begrippen, en we gaan die observeren en operationaliseren aan de 
hand van concrete tests, en we gaan dan kijken of de verbanden die we vinden op ons theoretisch vlak ook worden 
weerspiegeld door onze empirische verbanden.  

Hetgeen je verifieert hoeft niet nu te zijn. Neem bv. Einsteins theorie, een zeer uitwerkte mathematische theorie over hoe de 
fysische wereld in elkaar zit waarin begrippen w geformuleerd en relaties tss begrippen mathematisch vorm w gegeven. In het 
principe is het dan de bedoeling dit te operationaliseren en kijken of we die relaties ook kunnen terugvinden. Men heeft nog 
maar onlangs, na 100 jaar, kunnen vaststellen dat men één vd predicities v die theorie kon observeren. Men heeft nog maar 
onlangs een experimentele situatie kunnen creëren om dat vast te stellen.  

Je hebt dus die twee aspecten (feedback tss theoretische en empirische/observationele vlak). Binnen het logisch positivisme 
kan je je sterker ontwikkelen aan een v die twee kanten, want leidt tot 2 benaderingen:  

- Syntactische benadering: Je gaat een theoretisch model heel sterk uitwerken (bv. Einsteins relativiteitstheorie) = 
operationalisme. 

- Empirische benadering: Je begint van onderuit, je legt meer nadruk op die empirische operationalisering en je kijkt 
welke verbanden je vindt in die empirische wereld. = nomologisch netwerk 

Die twee hangen natuurlijk samen, maar je kan meer de ene richting of de andere richting uitgaan.  
Een vd centrale elementen in dit model, is dat een theoretisch construct maar betekenis heeft obv de relaties dat dat construct 
heeft met andere constructen. Dus vanuit het logisch positivisme is een toegelaten WS’elijk begrip een begrip dat 
geëxpliciteerde verbanden heeft met andere begrippen.  

Cronbach en Meehl hebben dat idee toegepast op de psychologie, en ze publiceerden in 1955 dan een paper over validiteit en 
ze zeiden: Een test heeft validiteit wanner je met die test (je operationalisering ve begrip) kan aantonen dat die verbanden 
heeft met andere metingen v andere begrippen die je theoretisch verwacht. We noemen dat het nomologische netwerk. We 

gaan kijken wat het net is waarmee onze test correleert.   
Je kan bv. verwachten dat iemand die goed inductief kan redeneren, ook goed deductief 
kan redeneren, en je kijkt dan of de test voor inductief redeneren en de test voor deductief 
redeneren goed samenhangen. Je kan ook verwachten dat iemand die goed deductief kan 
redeneren, het beter doet op school. Dat is dan een toegepast criterium. Dat kan je nagaan 
of je idd kan zien met je test voor deductief redeneren dat er betere schoolprestaties zijn. 
Maar of je goed deductief kan redeneren, heeft niet te maken met hoe vriendelijk je bent. 
Je verwacht hier dan geen verband met de persoonlijkheidsdimensie vriendelijkheid. Je gaat 
dus kijken naar je construct (Wat is het begrip dat je meet?) en dan ga je kijken obv je theorie waar die meting allemaal mee 
zou moeten samenhangen (bv. theoretisch gezien zou neuroticisme moeten samenhangen met depressie). 
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Het idee in 1955 was dus dat een valide instrument een instrument waarmee we kunnen aantonen dat er een nomologisch 
netwerk kan gevonden w. Je meet dus een begrip, je meet andere begrippen en je toont aan dat de theoretische verbanden 
(positief, negatief, nulverband) kunnen teruggevonden w. Er is dus feedback tss dat observatie-  en dat theoretisch niveau. 

7.2 Positivisme – Relativisme – Rationalisme 

Er is zeer zware kritiek gekomen op dat logisch positivisme (gaat ervan uit dat je probeert aan te tonen dat wat je theoretisch 
verwacht ook ziet in de realiteit). De grootste kritiek kwam op het idee v verifieerbaarheid. Het probleem hierbij is dat je dat 
nooit uitputtend kan aantonen. Als jouw stelling is ‘Alle zwanen zijn wit’, dan mag je nog 10 000 witte zwanen zien, dan nog 
kan zwaan 10 001 zwart zijn. Je kan dus nooit een algemene theoretische uitspraak verifiëren.  

Wat Popper dan voorstelde, is dat we in de plaats v verifiëren moeten falsifiëren. Dat lukt wel. Als jouw uitspraak is ‘Alle zwanen 
zijn wit’, dan weet je vanaf het moment dat je een zwarte zwaan ziet, dat je uitspraak zeker fout is. 

Hoe doen we dat nu, falsifiëren? Je doet dat door te kijken naar strijdige bevindingen, maar ook door alternatieve theorieën 
te formuleren, alternatieve mechanismen die zouden kunnen plaats vinden, en nagaan of we voor die alternatieve theorieën 
bevestiging kunnen krijgen. 

Er is nog een ander probleem met de benadering van het logisch positivisme. Het ander probleem is dat men ervan uitgaat dat 
de geobserveerde realiteit, dus de observaties die we doen, en het theoretisch kader volledig onafhankelijk zijn. Het logisch 
positivisme stelt dat je een bepaalde theorie hebt, en dat je die dan gewoon kan operationaliseren, en dat je dat volledig kan 
loskoppelen van elkaar. Maar dat blijkt niet zo te zijn.  

7.2.1 Onafhankelijkheid van theoretische en observationele termen 

Er ontstaan alternatieve theorieën en strijdige bevindingen.  

Hanson  
Hij zei dat een theorie het mogelijk maakt om bepaalde fenomenen te onderzoeken. We hebben een bepaalde theoretische 
vraag, en owv die vraag gaan we bepaalde observaties doen. De theorie bepaalt eigenlijk naar waar je kijkt, naar waar je op 
zoek bent.  
Bv. het is omdat Einstein een theoretische uitspraak heeft gedaan, dat men 100 jaar hierop heeft gezocht. Maar de theorie kan er omgekeerd 
ook voor zorgen dat je dingen niet ziet die er weldegelijk zijn.  
Bv. het onderzoek naar empathie bij primaten: Men bestudeerde oude filmpjes van behavioristen die onderzoek deden naar leergedrag. Die 
behavioristen gebruikten twee apen, elk in een aparte kooi, en elk om beurt werd een van die aapjes gebruikt voor een experiment met 
elektroshocks. Als dan de ene aap uit de kooi werd gehaald en elektroshocks kreeg, dan ziet met op de filmpjes dat de andere aap in de kooi 
heel empatisch reageert. Maar toen hadden die behavioristen dat niet gezien omdat men daar toen geen onderzoek naar deed, en wanneer 
men jaren later wel onderzoek deed naar empathie, ziet men het wel.  

Dus een theorie maakt het mogelijk om dingen te onderzoeken, en maakt het ook wel mogelijk om in de eerste plaats dingen 
te zien. Net omdat we een theoretisch kader hebben, stelt dat ons in staat om fenomenen waar te nemen.  
Kuhn  

Kuhn gaat nog een stapje verder, en hij zegt ‘WS werkt met wetenschappelijke paradigma’s’. Je hebt een normale periode van 
wetenschapsbeoefening waarbij één paradigma dominant is, en die zal bepalen wat de wetenschappelijke vraagstellingen zijn, 
hoe je het onderzoek moet uitvoeren, wanneer je zal zeggen of iets waardenvol is, etc.  

Dan krijg je op een bepaald ogenblik het fenomeen dat dat paradigma niet meer in staat is om veel observaties te verklaren, 
en dan krijg je een paradigmashift, een soort revolutie in de benadering vd WS. In de psychologie had je in de jaren 60 het 
behaviorisme, dat was dan het dominante paradigma, maar er waren wel wat fenomenen die je met dat behaviorisme moeilijk 
kon verklaren, en daarom was er in de jaren 70 en 80 een paradigmashift naar de cognitieve psychologie.  

Door dat heel ander model ging men naar heel andere dingen kijken, ging men op een andere manier onderzoek doen, etc. 
Dus opnieuw, het is niet zomaar dat je een theorie hebt en dan observaties doet en dat die twee los staan van elkaar. Het past 
altijd binnen een bepaald paradigma.  

Feyerabend  
Hij ging nóg een stapje verder en zei dat er sprake kan zijn v fundamentele incommensurabiliteit v theorieën. Dat betekent dat 
hoewel theorieën ogenschijnlijk beweren over hetzelfde te gaan en tegenstrijdig zijn, eigenlijk naar totaal andere dingen kijken. 
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Ze zijn incommensurabel, je kan ze eigenlijk niet met elkaar vergelijken en tegen elkaar afwegen. Er is geen overlap tss 
ervaringen 

7.2.2 Extreem relativisme 

Waar we dus heel veel evidentie voor hebben, is dat data en theorie niet los staan van elkaar. Je kan niet zomaar een theorie 
operationaliseren en de data zuiver verkrijgen en dan terugkoppelen aan een theorie. Een extreme reactie op dit probleem, is 
het relativisme.  

Het relativisme zegt ‘mind and world cannot be seperated’. We maken gewoon een constructie vd realiteit, en in die constructie 
gaan we de realiteit benaderen. Een extreem gevolg hiervan is dat je geen objectieve WS meer kan doen, want je doet WS 
vanuit die benadering vd realiteit. Er bestaat dus geen WS’elijke evidentie als dusdanig. Er bestaan denkkaders, manieren v 
onderzoek doen, en die genereren inzichten die relevant zijn voor dat kader. Het hangt er dus vanaf hoe je de realiteit 
construeert.  
Hoe gaat men dan vanuit dat relativisme nog aan onderzoek doen? Niet meer door op zoek te gaan naar de ‘waarheid’, maar 
door te kijken naar hoe mensen hun realiteit construeren. Men gaat dan via naturalistisch en kwalitatief onderzoek kijken naar 
wat de denkkaders zijn die een groep v mensen heeft om met een bepaald probleem om te gaan, zonder een uitspraak te doen 
over wat een betere en slechtere verklaring is. Er is een scheiding tussen wetenschap en objectiviteit.  

7.2.3 Probleem met beiden 

Je had dus de logisch positivisten, dan het falsificationisme, en dan het relativisme. Waar zitten die verschillende benaderingen 
nu met een probleem?  

• Positivisten en falsificationisten: statisch, maar hoe verandering?  

De positivisten en falsificationisme gaan er gewoon vanuit dat je een theorie hebt en dat je die gaat proberen te verifiëren 
of falsificeren. Maar de vraag is: Als je falsifieert of het lukt niet om te verifiëren, wat moet er dan gebeuren? Daar zeggen 
ze eigenlijk niets over. Ze zeggen niets over hoe wetenschap evolueert. Want zowel binnen een verifieerbenadering als 
binnen een falsifieerbenadering zal je soms vaststellen dat het niet werkt. Maar wat doe je dan, als het niet werkt? Deze 
twee benaderingen geven niet mee hoe je van de ene theorie gaat die niet blijkt te werken naar een andere theorie.  

• Relativisten: rationaliteit intern aan paradigma 

Het probleem bij de relativisten is dat je eigenlijk geen wetenschap meer kan doen. Vanuit een extreem relativistisch 
standpunt kan je niet zeggen dat de ene theorie beter is dan de andere. Je kan alleen zeggen ‘de ene theorie construeert 
de realiteit op de ene manier, en de andere theorie construeert de realiteit op de andere manier’. Elk hebben ze hun 
eigen voordelen en nadelen. Dat is wetenschappelijk gezien een probleem, want hoe moet je daar dan mee omgaan? 
Eigenlijk stop te wetenschap als je een extreem relativistisch standpunt inneemt, je kan hoogstens beschrijven welke 
verschillende kaders mensen hebben.  

7.2.4 Antwoorden: graduele evolutie van theorieën 

Welke antwoorden geeft men op deze problemen? Opnieuw zien we een graduele evolutie v theorieën.  
Lakatos  

Hij heeft voorgesteld om te kijken naar hoe onderzoeksprogramma’s evolueren.  

Een van de dingen die hij heel duidelijk maakt, is dat men in de WS misschien wel falsificatorisch te werk gaat, maar dat het 
niet zomaar is omdat men negatieve bevinden heeft, dat men de theorie gaat verwerpen.  

Als we kijken naar de ontwikkeling v theorieën, kunnen we een onderscheid maken tss kerntheorieën en achtergrondtheorieën.  

§ De kerntheorie heeft te maken met hetgeen je zelf echt geïnteresseerd in bent.  
§ De achtergrondtheorieën hebben te maken met bv. de manier waarop je het operationaliseert.  

Het kan best zijn dat je een experimenteel onderzoek doet, en het blijkt helemaal niet te kloppen, maar toch ga je je 
theorie niet verwerpen, want het is mss niet jouw theorie die problemen oplevert, maar wel je methode, je 
achtergrondtheorie.  

Hoe zien we dit terugkomen in ons validiteitsconcept? Vanuit het validiteitsperspectief wordt er heel veel nadruk op gelegd 
om verschillende methodes te gebruiken, en het inschatten van bepaalde kenmerken niet te laten afhangen van één methode. 
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Je moet nagaan wat mogelijke methode-effecten kunnen zijn. Elke psychologische methode heeft methode-effecten, maar 
sommigen hebben er meer en hebben sterkere effecten. We gaan dat onderzoeken en daarvoor moeten we met verschillende 
methodes werken (multimethodenbenadering).  

Shapere  

Shapere gaf een tweede antwoord. Hij legde nadruk op het feit dat WS’elijke theorieën ook gradueel evolueren omdat ze 
duidelijk proberen een antwoord te geven, een theorie te ontwikkelen over een wetenschappelijk domein.  

Waar hij de nadruk op legde, is het definiëren van het wetenschappelijke domein waar een theorie een uitspraak over wil doen. 
Als je dat domein kan identificeren, kan je ook proberen uitspraken over dat domein vanuit verschillende theorieën te gaan 
‘unloaden’ (“total body of information a theory is expected to account for”) . Dat is de strikte interpretatie binnen een theorie 
eraf halen en kijken wat dit zegt over het domein van fenomenen dat we observeren.  

Bv. Depressie: depressieve symptomen en klachten zijn een redelijk duidelijk domein, het is een redelijke duidelijke 
problematiek, waar verschillende psychologische benaderingen naar kijken. Als we kijken naar de twee grootste tegengestelde 
benaderingen, dan hebben we aan de ene kant de psychoanalyse, en aan de andere kant de cognitief gedragsmatige 
benadering. Wat we zien, is dat die twee benaderingen eigenlijk tot eenzelfde onderscheid komen in het depressiedomein.  

§ In de psychoanalytische benadering heeft men voorgesteld om een onderscheid te maken tss de introjectieve en de 
anaclitische depressie.  

§ Vanuit de cognitief gedragsmatige benadering heeft men voorgesteld een onderscheid te maken tss depressie obv 
een problematiek v afhankelijkheid en depressie obv een problematiek van zelfkritische ingesteldheid.  

Die twee termen vd psychoanalytici sluiten heel goed aan bij deze 2 termen. Analcitisch verwijst naar de 
afhankelijkheid, naar het gevoel van eenzaamheid, en introjectief verwijst naar de zelfkritische ingesteldheid.  

Dus het is niet zo dat wat wij hebben aan data, de observaties die wij doen, dat die noodzakelijkerwijze kunnen geïnterpreteerd 
w in één theoretisch denkkader, maar je kan een bepaald begrip gaan analyseren en zo formuleren dat het relevant w voor 
meerdere theoretische kaders. Je vertrekt dan van een duidelijk domein, bv. depressie. De psychoanalytici en de cognitieve 
gedragsmatige psychologen werken vanaf hetzelfde domein, en uiteindelijk zie je convergenties.  

Dat is natuurlijk een heel sterk element vr beide theorieën, dat ze vertrekken vanuit een totaal verschillend theoretisch kader 
en uiteindelijk op hetzelfde onderscheid komen. Dan kan je zeggen dat je hier een WS’elijk inzicht hebt en dat de WS is 
vooruitgegaan. 

Als we kijken welke concepten in het validiteitsdenken daarbij aansluiten, is dat relevantie en representativiteit, het idee dat 
we goed moeten nadenken waarover we een uitspraak willen doen, en dan moeten we instrumenten maken die dat domein 
zo goed mogelijk dekken.  

Toulmin  
Toulmin gaat nog een stapje verder. Bij hem gaat het over de rationaliteit vd menselijke activiteit zelf.  

Het logisch positivisme en het falsificationisme gaan veel meer focussen op hoe een goede theorie eruit moet zien, maar bij 
Toulmin gaat het meer over hoe de WS zich ontwikkelt op een rationele manier. We weten niet op voorhand welke WS’elijke 
benadering het meest succesvol kan zijn, maar we gaan toch de benadering kiezen die ons het meeste kans oplevert op succes.  

Toulmin heeft dat bestudeerd. Hij heeft niet gekeken naar hoe theorieën zich ontwikkelen (wat is een goeie of slechte theorie), 
maar hoe WS zich ontwikkelt (hoe we van de ene methode naar de andere gaan). Wat hij dus benadrukt, is de ontwikkeling vd 
WS, WS is een dynamisch gegeven (= rationele weddenschappen).  

Dat zien we ook terugkomen bij het validiteitsdenken. Validiteit is een zich ontwikkelende eigenschap van score-interpretatie. 
Het is niet iets wat je op een moment doet, neen, wetenschap ontwikkelt zich en ook het onderzoek dat je doet naar validiteit 
van testen ontwikkelt zich.  
7.3 Van instrumentalisme naar realisme  
We zien dat er een ontwikkeling is van instrumentalisme, de nadruk op de instrumenten die we gebruiken, naar een meer 
filosofisch realisme. We kunnen dat zien als we kijken naar de ontologische status van theoretische entiteiten: Hoe definiëren 
we waarheid/werkelijkheid vanuit verschillende benaderingen?  

- Bij het logisch-positivisme… 
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o Definieert men de werkelijkheid vanuit relaties met andere variabelen (nomologisch netwerk). Men gaat 
dat bestuderen door die concepten te operationaliseren en te kijken of we die verbanden ook terugvinden 
in onze operationalisaties.  

o De betekenis is contextueel (coherence or istrumentalist theory) 
- Bij het relativisme… 

o Hebben theoretische begrippen geen betekenis op zich, maar alleen binnen het kader dat je hebt 
ontwikkeld. Je hebt geen criterium om te zeggen dat het ene theoretische kader beter is dan het andere. 
Zo is er binnen het relativisme uiteindelijk heel veel nadruk op het instrument dat je gebruikt, want dat 
instrument weerspiegelt hoe jij de realiteit weergeeft en zal dus ook bepalen wat je ziet en wat je niet kan 
vinden.  

o Binnen theorie (instrumenteel). 

Sinds het falsificationisme moet men vaststellen dat er een bijkomend concept nodig is, nl. het idee ve realiteit buiten onze 
theorieën. Als je kan verkeerd zijn in een onderzoek, als je een stelling kan weerleggen, dan moet er iets zijn dat buiten jouw 
theorie bestaat. Vanuit een relativistisch standpunt kan je nooit falsifiëren, want je construeert jouw realiteit, maar vanaf dat 
je zegt dat het mogelijk is om te falsifiëren, dan moet je veronderstellen dat er een realiteit is buiten jouw model die ertoe leidt 
dat je in je ongelijk w gesteld. Men doet dus in het falsificationisme aan realiteitstesting.  

We zien ook een graduele evolutie in de theorieën:  

- Het realisme gaat ervan uit dat er reëel bestaande attributen zijn in de wereld die wij proberen vorm te geven door 
onze theorieën en waarbij we soms vaststellen dat het niet klopt en dan moeten we onze theorie veranderen.  

- Vanuit een relativistisch standpunt verwerpen we het idee ve realiteit, men heeft gewoon de constructie, en je kan 
zeggen, misschien is het wel zo dat wij met onze wetenschappelijke theorieën de realiteit niet perfect weergeven, 
maar dat we een model vormen v die realiteit. We hebben dus niet de realiteit zelf, maar we proberen steeds dichter 
te komen bij de realiteit. Dan spreken we vh constructivistisch of kritisch realisme: er zijn reëel bestaande attributen, 
maar we hebben enkel toegang tot de constructies.  

- Een belangrijk element in dat realisme is het idee dat er causale processen zijn in de realiteit. Wat wij proberen te 
onderzoeken, is hoe fenomenen causaal samenhangen (maar niet in een gesloten systeem!). 

Bv. Hoe w depressie veroorzaakt? We gaan ervanuit dat die causaliteit er in de realiteit is, en we proberen die met 
ons onderzoek in kaart te brengen.  

Bv. Bij een intelligentietest moeten er onderliggende psychologische processen zijn die de antwoorden op die 
intelligentietest bepalen. We kunnen dat dan onderzoeken en die processen proberen te identificeren. Dat lukt de 
dag v vandaag beter en beter met onze cognitief psychologische benadering.  

Bv. Een vd processen die heel belangrijk is, is de grootte v je WG. Vloeiende intelligentie correleert ongeveer .50/.60 
met testen die de grootte v je WG meten.  

- ~Binnen het validiteitsdenken heb je het begrip constructrepresentatie, dat is een benadering binnen validiteit ve 
gedrag waarmee je probeert te achterhalen welke processen leiden tot jouw testresultaten.  

We kunnen die modellen nog eens visueel voorstellen:  

1. De realistische benadering.  

Er is een realiteit, een trek, een kenmerk ve persoon. 
Dat kenmerk v die persoon bestaat echt en dat 
beïnvloed/heeft een causaal effect op wat er gebeurt in 
onze testen, en dat heeft een causaal effect op wat er 
gebeurt buiten de testsituatie.  

Dat kan dan zowel gaan met niet-testgedrag, als met 
test correlates, dingen die we met andere testen 
meten. Bv intelligentie bepaalt hoe we op een bepaalde 
intelligentietest gaan scoren, dat bepaalt ook hoe we 
ons in onze job gaan gedragen en dat bepaalt ook hoe 
we op schoolse testen gaan presteren.  

Op deze visualisatie zie je ook nog dat die trek ingebed 
is in een persoonlijkheidsstructuur. Je kan bv. hoog 
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scoren op de peroonlijkheidstrek neuroticisme, en dat zal bepalen hoe jij antwoord op een neuroticismetest, maar ook hoe jij 
reageert op dagdagelijkse gebeurtenissen.  

Maar dat is geen lineair verband. Dat zit ingebed in bv. emotionele intelligentie. Mensen die bv. hoge emotionele intelligentie 
hebben, kunnen misschien compenseren voor dat hoge neuroticisme. EQ kan dan werken als een buffer voor mogelijke 
negatieve effecten v neuroticisme. We mogen dus niet denken in termen van eenvoudige lineaire effecten.  

Maar ook als we kijken naar niet-testgedrag, moeten we ook de situationele context meenemen. Neem bv. een student in 
Afrika in hongersnood. Het hebben v honger zal bepalen hoe iemand functioneert in het dagdagelijkse leven of scoort op 
examens, en niet alleen de intelligentie. Dus de situatie context moeten we in rekening nemen als we kijken naar relaties met 
niet-testgedrag en andere testen.  

Tenslotte moet je ook de context vh testen in rekening nemen. Als je intelligentie meet in een selectiecontext kan dat bv. 
beïnvloed w door testangst.  

Tenslotte heb je nog de dikke zwarte pijl: Het verband tss wat je meet en het hetgeen je ziet buiten de test. Het idee is dat dit 
verband volledig kan toegeschreven w aan je trek.  

 
 

2. De constructivistische benadering.  

Vanuit de constructivistische benadering is er geen 
realiteit. We maken enkel constructies als onderzoeker. 
We maken onze testen, en we bepalen vanuit onze 
theorie waar we naar gaan kijken in de situatie buiten 
onze testen, en we proberen een verhaal te vertellen dat 
samenvat wat we zien in die situatie en in die testen.  

En dat verhaal moet de verbanden die we hier 
observeren proberen inzichtelijk te maken, zonder 
aanspraak te maken op een onderliggende realiteit.  

 

Het is een constructie van de wetenschapper, die wat consistentie brengt in observatie. Dat is een zeer extreme positie want 
dan kan je niet zeggen dat de ene theorie beter is dan de andere of meer bij de waarheid aansluit. 

 

3. Constructivistische realistische benadering.  

Je veronderstelt dat die realiteit er is, maar we kunnen die 
realiteit niet rechtstreeks kennen. We kunnen wel 
wetenschappelijk onderzoek doen en theorieën 
formuleren die af en toe gefalsifieerd w dan moeten 
aangepast w, en zo gaan we beetje bij beetje dichter 
komen bij dat theoretisch begrip. 

Dus bij de constructivistische realistische benadering 
kennen we de realiteit door onze constructen, maar we 
erkennen wel dat die realiteit er is die toelaat het beter te 
doen. 

 

7.4 Theorieën van kennisvergaring: van formele naar recursieve systemen van onderzoek 

Dus wat we zien vanuit die wetenschapsfilosofische benadering, is dat er een evolutie is v ‘hoe moet de theorie eruit zien’ naar 
‘hoe moeten we aan wetenschappelijk onderzoek doen’.  
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Ons onderzoek v WS moet op een rationele, verantwoorde manier gebeuren. Er is nu dus veel meer aandacht voor ‘Wat is een 
rationele manier v onderzoek doen? Wat zijn de verschillende onderzoekssystemen die we kunnen gebruiken om aan 
onderzoek te doen?’.  

Het idee is dat er verschillende zijn, en die zijn allemaal bruikbaar. Het is niet dat er maar één manier is om aan onderzoek te 
doen. Er zijn 5 grote onderzoekssystemen, en die w telkens vernoemd naar de filosoof die dat soort v onderzoek heeft 
uitgewerkt in zijn filosofie:  

1) Lebniziaans 
2) Lockeaans 
3) Kantiaans 

4) Hegeliaans 
5) Singeriaans 

7.4.1 Leibniziaans onderzoekssysteem 

Dit is eigenlijk een theoretisch deductieve benadering. Je vertrekt ve sterke, formele, symbolische benadering. Borg: 
specificatie v standaarden + consistentie, volledigheid, omvattendheid 

Bv. Einstein had een heel sterke wiskundige uitwerking gemaakt v zijn fysische theorie en obv die fysische theorie kan je allerlei 
zaken afleiden, zoals het bestaan v ruimtegolven.  

Wat is de garantie dat zo’n benadering werkt? Je gaat zeggen wat de specifieke standaarden zijn, en dan ga je een systeem 
krijgen dat heel consistent, en omvattend. In de psychologie staan we misschien nog niet ver genoeg om dit systematisch toe 
te passen, maar als je bv. axioma’s v in de meetkunde omschrijft en aanvaardt, krijg je een heel goed uitwerkt en inherent 
consistent syteem.  

7.4.2 Lockeaans onderzoekssysteem 

Dit w meer gebruikt in de psychologie. Locke heeft heel sterk de nadruk gelegd op het idee vh empirische, vertrekken vanuit 
observaties. Het gaat dus om een inductieve benadering. Borg: consensus over objectiviteit van data en methoden. Men gaat 
data verzamelen en proberen vanuit die data theorieën te ontwikkelen.  

Waarom werkt zo’n Lockiaanse methode? Omdat men kan werken met objectieve data en methoden die hun degelijk hebben 
bewezen.  

7.4.3 Kantiaans onderzoekssysteem 

Het idee is hier dat men gaat proberen versch. mogelijke theorieën/modellen te formuleren voor hetzelfde fenomeen. We 
gaan die dan met elkaar vergelijken. Het is een doelbewuste formulering of identificatie v alternatieve (niet antagonistische) 
perspectieven. 

Dit is ook een benadering die dikwijls voorkomt in de psychologie. Bv. De ene zegt dat intelligentie grofweg kan opgedeeld w in 
Gf en Gc, anderen zeggen dat je het moet opdelen in michanisch/visueel/perceptueel denken en schools/verbaal denken.  

Men doet dan onderzoek, en men kan dan zien welk model het best past bij de gegevens. Borg: Door deze goodness of fit 
tussen theorie en data weet je of je goed bezig bent of niet.  

7.4.4 Hegeliaans onderzoekssysteem 

Hegel is de filosoof achter het idee v these, antithese en synthese. Je gaat kijken naar tegengestelde verklaringen, en je gaat 
die tegen elkaar uitspelen. Het is een doelbewuste formulering v antagonistische, antithetische perspectieven. 

Dit w vooral gebruikt in domeinen waar er een hele grote discussie is over wat je aan het meten bent en wat mogelijke 
verklaringen zijn voor het fenomeen. De borg dat zo’n benadering werkt, is het conflict. Door de twee theorieën tegen elkaar 
uit te spelen, kom je op het spoor van verborgen assumpties en latente inconsistenties.  

Dit zien we ook in de psychologie, vooral in het domein van intelligentieonderzoek. Op vlak van intelligentie heb je ook de grote 
discussie tussen nature en nurture.  

7.4.5 Singeriaans onderzoekssysteem 

Dit is een soort combinatie v alle vorige. Men gaat onderzoekssystemen observeren en recursief toepassen op elkaar.  

Maar wat ook belangrijk is bij een Singeriaans onderzoekssysteem, is dat men nog een stapje verder gaat en ook gaat kijken 
naar ethische principes: Wat zijn de ethische implicaties van bepaalde theorieën? Dat is ook belangrijk bij validiteit: Je moet 
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niet alleen kijken naar welke evidentie je hebt om een bepaalde testinterpretatie te maken, maar je moet ook kijken naar de 
gevolgen van die testinterpretatie.  

De garantie dat deze benadering werkt, is omdat je vooruitgaat door succesieve benaderingen. Je gaat telkens vanuit die 
verschillende perspectieven dingen proberen, je gaat iets leren over je onderwerp en zo vooruit gaan wetenschappelijk gezien.  

 

⇒ Elk onderzoekssysteem komt in aanmerking om de validiteit te onderbouwen. Wat belangrijk is daarbij, is dat we zowel 
kijken/op zoek gaan naar convergente als discriminante evidentie.  

§ Convergente evidentie is evidentie die past binnen een theorie. 
§ Discriminante evidentie betekent verbanden niet vinden die we ook niet mogen vinden.  
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b. Evidentie als basis voor testinterpretatie: construct validiteit 

Inleiding 

In de vorige les werd het begrip validiteit op basis van de benadering van Messick geïntroduceerd. We hebben gezien dat 
Messick het validiteitsbegrip opdeelt op basis van twee criteria:  

- Evidentie als basis  
- Consequentie als basis  

Op basis daarvan heb je vier delen (testgebruik en testinterpretatie). Het belangrijkste deel van die vier die overal een rol 
speelt, is evidentie als basis voor testinterpretatie. Het centrale begrip is daar constructvaliditeit.  

Messick definieert constructvaliditeit als ‘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’.  

Analyse van de definitie:  

- Zoals het breder validiteitsbegrip, gaat het om een combinatie van ‘evidence and rationales’.  

Het is niet alleen een kwestie van data verzamelen en correlaties vinden, maar het gaat om de combinatie van data en 
theorie.  

- Het gaat over ‘the trustworthiness of score interpretation’.  

In welke mate is de score interpretatie die jij maakt te vertrouwen? Kan je daarop verder bouwen?  

- ‘In terms of explanatory concepts’ 

Hier komt de theorie weer naar boven. Je doet een empirische observatie, je ziet bv. dat iemand 20/30 items kan 
oplossen in een analoge redeneertest, dat zijn de data, en dat ga je interpreteren itv analoog redeneervaardigheid. Dat 
is je explanatory concept. Zo’n explanatory concept kan analoog redeneervaardigheid zijn, dat kan depressie zijn, dat kan 
van alles zijn. We hebben heel veel verklarende begrippen in de psychologie. Dus je gaat ervan uit dat je met jouw test 
dat verklarend begrip meet/operationaliseert, waardoor het gedrag op die test verklaard w door dat theoretische begrip.  

- ‘Both test performance and relationschips with other variables’ 

Niet alleen het gedrag op die tetst w verklaard, maar ook de relaties met andere variabelen. Als we bv. een toegangsproef 
doen voor geneeskunde, willen we weten hoe goed toekomstige studenten kunnen abstract redeneren. Dan gaan we 
kijken wat het slaagpercentage is vd studenten na zo’n selectieprocedure, en dan vinden we normaal gezien een verband, 
en dat verband kunnen we dan verklaren: Omdat we in de test abstract redeneren meten en omdat in de opleiding 
abstract redeneren nodig is, verklaren we het verband tss de testprestatie en de prestatie in de opleiding door de 
onderliggende variabele ‘abstracte redeneervaardigheid’. Dat moeten we natuurlijk hardmaken: Kunnen we inderdaad 
aantonen dat het abstracte redeneervaardigheid is die verklaart hoe we presteren op die test en ook verklaart wat de 
relaties zijn met andere variabelen?  

1. Bedreigingen 

In een meting kunnen niet alleen toevalsfouten voorkomen, maar de meting kan ook een onvolkomen toonbeeld zijn vh 
construct. Bv. Construct A,B,C gemeten als A+B+X, A+C+Y, B+C+Z 

Er zijn 2 algemene bedreigingen vd constructvaliditeit, 2 zaken die kunnen verkeerd lopen bij je meting naast toevalsfouten:  

1) Construct onderrepresentatie ⇒ iets té weinig, men gaat de breedte vh inhoudsdomein representeren 
2) Construct irrelevante surplus ⇒ iets té veel, men heeft constructirrelevante moeilijkheid en gemakkelijkheid 

(‘testwiseness’). 

Er zijn ook 2 grote typen v evidentie die je samen nodig hebt bij je test. Bij deze 2 kan het ook verkeerd lopen: 

1) Convergente validiteit 
2) Discriminante/divergente validiteit 

1.1 Construct onderrepresentatie 

Construct onderrepresentatie ⇒ Je meet iets te weinig met je test.  

Bv. veronderstel dat je zelfconcept wil meten: Hoe goed is het zelfconcept van een leerling in het middelbaar onderwijs? Er 
bestaat daarover al wat onderzoek, en we weten dat er drie vormen van zelfconcept zijn: A, B en C.  
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A. Sociale zelfconcept (Hoe goed voel je je in relatie tot anderen?),  
B. Academisch zelfconcept (Hoe goed vind je dat je presteert op school?) 
C. Lichamelijk zelfconcept (Hoe goed voel je je in je lichaam?).  

Je zou dat nu op 3 verschillende manieren kunnen meten. 

1) Je kan het ten eerste gewoon aan de leerling zelf vragen.  
2) Je kan ten tweede het ook vragen aan vrienden/peers.  
3) Tenslotte kan je het ook aan de ouders vragen.  

Elk van die methoden brengt ook een zekere methodevariantie met zich mee. Mensen zijn zich niet altijd bewust van hun 
eigen functioneren. Misschien denkt iemand van zichzelf dat hij/zij sociaal is, terwijl de vrienden die persoon als eerder 
verlegen bestempelen. Daar kunnen dus discrepanties zijn.  

Omgekeerd, als je het aan anderen vraagt, dan zien zij jouw gedrag wel, maar ze hebben geen toegang tot jouw innerlijke 
beleving. Dus elke methode, methode X, Y en Z, zijn methodes die misschien wat extra variabiliteit met zich meebrengen.  

� Wat kan er nu gebeuren? Het kan gebeuren dat er sprake is van constructonderrepresentatie. Je maakt bv. een nieuwe 
schaal vr het meten v zelfconcept, en je vergeet het fysieke zelfconcept (C), je meet alleen het sociaal een het 
academische (A en B). Dan het je het begrip zelfconcept niet volledig gemeten, want je hebt een belangrijk aspect v dat 
zelfconcept niet opgenomen in je test. Je mist iets in de meting.  

1.2 Construct irrelevante surplus 

Construct irrelevante surplus ⇒ Je meet iets te veel met je test, je meet iets met je test wat je niet behoort te meten. Een 
mogelijke verklaring is bv. dat je methode een effect heeft.  

Je ondervraagt bv. de persoon zelf over zijn zelfconcept, maar niet in een anonieme context, waardoor die persoon zich zo goed 
mogelijk wil voordoen, waardoor hij/zij niet eerlijk is. Dan heb je sociaal wenselijke antwoorden, en meet je iets wat je niet wil 
meten, namelijk je meet hoe sociaal wenselijk de persoon zich wil voordoen, en niet hoe de persoon zichzelf ziet en voelt. Dat is 
construct irrelevante surplus, en dat kan nog eens in twee richtingen gaan.  

� Zo kan bij maximum performance testen, zoals intelligentietesten, de items te gemakkelijk zijn of te moeilijk zijn.  

Bv. je wil abstract redeneervermogen meten, en je gebruikt daarvoor verbale items. Maar in die items gebruik je heel 
moeilijke woorden. Het gevolg zal zijn dat iemand die de betekenis v die moeilijke woorden niet kent, zal de items minder 
goed kunnen oplossen, niet omdat hij/zij niet abstract kan redeneren, maar omdat hij/zij de woorden niet kent.  

Dan hebben we te maken met construct irrelevante moeilijkheid: er zit een moeilijkheid in dat item dat niet van tel is bij 
hetgeen je wil meten.  

� We hebben ook construct irrelevante gemakkelijkheid. Het w gemakkelijker om een test uit te voeren, bv. door 
testwiseness.  
Als je bv. al een aantal keren een examen hebt gemaakt met giscorrectie, dan ken je de trucjes. Zo w het door ervaring 
gemakkelijker om een test af te leggen dan wanneer je die ervaring niet zou hebben.  

1.3 Convergente validiteit 

Convergente validiteit is het aantonen dat je test samenhangt met iets waarmee het moet samenhangen, men gaat de 
implicaties v/e construct aantonen.  

Als je bv. een meting maakt voor abstract redeneren, dan moet je verwachten dat mensen die hoog scoren op je test, het beter 
doen in het onderwijs.  

Je gaat dus kijken naar convergente verbanden: Vind ik het theoretisch verwachte verband tss wat ik meet en een criterium?  

� Maar wat kan nu het probleem zijn? Stel dat je alleen maar het academische zelfconcept meet, en je denkt dat je het 
volledige zelfconcept ah meten bent. Je zou verwachten dat adolescenten met een goed zelfconcept tevreden gaan zijn 
over hun lichaam en minder gaan diëten. Dus hoe hoger het zelfconcept, hoe minder kans op diëten.  

Maar met je verkeerde meting v enkel dat academisch zelfconcept, ga je mss helemaal geen verband vinden met diëten. 
Je gaat verbanden die je theoretisch wel verwacht, niet terugvinden, omdat je in de meting een belangrijk aspect hebt 
vergeten op te nemen.  

� A+B+C, maar enkel A+X en B+X gemeten 
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1.4 Discriminante/divergente validiteit 

Discriminante/divergente validiteit ⇒ Het is niet alleen belangrijk om aan te tonen dat je test samenhangt met wat hij moet 
samenhangen, maar je moet ook aantonen dat je test niet (sterk) samenhangt met wat hij niet mag samenhangen. Relaties 
mogen niet toe te schrijven zijn aan een alternatief construct. Je toont aan dat er geen of maar kleine relaties zijn waar er geen 
of maar kleine relaties mogen zijn.  

Stel je construeert een persoonlijkheidsvragenlijst voor openess. Je kan theoretisch verwachten dat openess een beetje 
correleert met intelligentie, maar conceptueel zijn het duidelijk 2 verschillende concepten. Het ene is een typical performance 
(Hoe sta je in het leven?), het andere is een maximum performance (Wat kun je?).  

Je zou moeten vaststellen dat die 2 niet te hoog gecorreleerd zijn. Als je zou vaststellen dat je openheidsmeting heel hoog 
correleert met je intelligentiemeting, dan heb je een probleem, wat dat verband zou er theoretisch gezien niet mogen zijn.  

Discriminanten validiteit past binnen het idee van falsifiërend te werk te gaan.  

� Stel dat je toch een verband vindt waar je het niet verwacht, wat zijn dan de mogelijke verklaringen? Een van de meest 
evidente verklaringen, is gewoon de methode die je gebruikt hebt. Je methode meet dus eigenlijk een rivaliserend 
construct. 

Bv. je wil zelfconcept meten, maar de adolescenten antwoorden sociaal wenselijk omdat ze zich duidelijk beoordeeld 
voelen. Dan meet je eerder gevoeligheid voor sociale wenselijkheid dan zelfconcept. Dat blijkt dan hoog te correleren met 
conformisme, wat je theoretisch gezien niet zou verwachten.  

� Onze meting is een construct-methode-eenheid. Elke meting is een combinatie v wat we willen meten en de methode 
waarmee we het meten. We willen die methode-effecten zo klein mog. houden, helemaal weg krijgen we die niet, maar 
sommige instrumenten zijn wel gevoeliger dan anderen voor bv. sociale wenselijkheid of testangst. We moeten er dus 
altijd rekening mee houden dat onze methode een storende factor kan zijn.  

Waar we ook rekening mee moeten houden, is dat als we in een onderzoek systematisch dezelfde methode gebruiken, 
dat er sprake kan zijn van monomethodebias (specifieke methodevariantie leidt tot monomethodebias).  

Stel, je meet de impact v persoonlijkheid op psychopathologie. Je gebruikt voor de meting v beiden hetzelfde 5pt-
schaaltje (helemaal nvt tot helemaal vt). We weten dat sommige mensen nu eenmaal hoger scoren op de neiging tot 
instemming. Zij gaan rapper antwoorden ‘v toepassing’ op alle mogelijke vragen, ongeacht de inhoud vd vraag. Andere 
mensen gaan eerder geneigd zijn v altijd te ontkennen (nvt). Dat zijn vormen v schaalgebruik.  

Het gevolg daarvan is dat alles gaat correleren met alles, want je hebt een variabele die systematische verschillen uitlokt 
en in al je metingen op dezelfde manier gaat werkzaam zijn. De mensen die een instemmingstendens hebben bij de 
persoonlijkheidsmeting, gaan dat ook hebben bij die psychopathologiemeting. Dat gaat verbanden creëren die er niet 
zijn.  

Hoe meer je kan aantonen dat je verbanden vindt dat je verwacht en dat je geen verbanden vindt dat je niet verwacht, hoe 
meer we er zeker van kunnen zijn dat we met ons instrument meten wat we bedoelen te meten.  

Om nog even de mogelijke fouten bij convergerende en divergerende evidentie samen te vatten: Stel we vinden verbanden 
die we niet verwachten en we vinden geen verbanden die we wel verwachten. Vanuit een falsificatie-standpunt zou je kunnen 
zeggen dat je theorie verkeerd is. De hypothese w verworpen, de constructtheorie is fout. Maar zo eenvoudig is het niet, er 
zijn verschillende mogelijke verklaringen voor dergelijke bevindingen:  

- De test meet het construct niet goed 
- De aanvullende hypotheses kloppen niet/zijn deficiënt 

Stel je wil zelfconcept meten, en je gebruikt een heel goede vragenlijst, en 1 vd veronderstellingen die je daarbij 
maakt is dat mensen bereid zijn om die informatie met jou te delen, maar mss is dat niet zo, mss antwoorden mensen 
sociale wenselijk). 

- Het onderzoek (experimenteel opzet) is niet correct 

Je werkt met te kleine steekproeven, onvoldoende controlecondities, etc. 

2. Evidentie op basis van inhoud 

Wat zijn de grote pijlers van constructvaliditeit? Hoe gaan we aantonen dat we met onze test het begrip meten dat we 
bedoelen te meten? Een eerste belangrijke bron v verantwoording is het inhoudsaspect vd validiteit.  
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We hebben in de vorige les besproken dat traditioneel gezien (binnen de inhoudsvaliditeit) een test beschouwd w als een 
steekproef uit een populatie ve gedragsdomein of itemuniversum. Bv. Bij het taakje ‘optellen en aftrekken met 2 mogelijke 
cijfers’ kan je perfect alle mogelijke items oplijsten, maar je kiest er dan enkele uit om in je test te stoppen, je neemt dus een 
steekproef. 

2.1 Hoofdvragen 

Wat gaan we nu beoordelen bij inhoudsvaliditeit?  

- De relevantie van onze items: In welke mate zijn de items in ons meetinstrument relevant voor wat we willen meten? 
(Cf. construct irrelevante surplus)  

- De representativiteit van onze items: In welke mate zijn de items representatief, in welke mate dekken ze het begrip 
volledig? (Cf. construct onderrepresentatie: We willen vermijden dat we belangrijke aspecten van ons construct niet 
meten)  

- Om die twee te kunnen beoordelen, moeten we heel specifiek weten wat ons domein is, waarover we een uitspraak 
willen doen. We moeten iets zeggen over de grenzen en de aard vh domein, we moeten ze specifiëren. Het is maar 
tegen die achtergrond dat we weten welke soort items we kunnen gebruiken.  

2.2 Operationaliseringen van inhoudsvaliditeit 

Er zijn drie mogelijke operationaliseringen van inhoudsvaliditeit. Dus als we denken aan inhoudsvaliditeit, dan kunnen we 
denken aan die drie aspecten: 

1) Inhoud in test < inhoud in domein 

De traditionele visie van inhoudsvaliditeit is dat je gewoon een domein hebt en je samplet daaruit.  

Je kan bv. alle items met optellingen en aftrekken met getallen met twee cijfers oplijsten en er daar een aantal uitkiezen.  

Afhankelijk vd context waarin je assessment gaat doen, kan het ene of het andere belangrijker zijn.  

Als je bv. gewoon een evaluatie wil doen vd eindtermen en je wil nagaan of leerlingen na het 3e leerjaar goed kunnen optellen en 
aftrekken met twee cijfers, dan moet je eerder een inhoudsbenadering volgen. Dan ga je gewoon na of je met dit soort items dit 
meet.  

Als je een selectieprocedure wil houden voor managers, dan kan je denken aan andere gedragingen. Bij het maken ve toelatingsproef 
voor een architectuurstudie, dan kan je denken aan processen die samenhangen met het verwerken van visueel-ruimtelijke 
informatie, en dan moet je kunnen aantonen dat jouw test die processen goed meet: relevant en representatief.  

2) Gedragingen in test < gedragingen in domein 

Je kan dit breder opentrekken. Je kan ook kijken naar gedragingen in een domein.  

Bv. Je kan kijken naar wat een manager allemaal moet doen op het werk. Die moet e-mails beantwoorden, met conflicten omgaan, 
etc. Je kan dan een selectieproef opstellen waarbij typische gedagen die een manager moet stellen vertegenwoordigd zijn, bv. je 
doet een email-inbox oefening of je laat met een acteur een conflict naspelen je kijk hoe hij/zij hierop reageert. Je hebt dus een 
domein van gedragingen die relevant zijn voor de job, en je gaat proberen in je selectieproef een aantal belangrijke gedragen te 
samplen/representeren.  

De uitspraak over wat we willen meten en welk type gedragsdomein dat we willen meten moeten we op voorhand vastleggen. 
De aard vh gedragsdomein is vooral belangrijk bij  

(a) Testconstructie: als we onze testen gaan construeren (blauwdruk) 
(b) Testgebruik: het is belangrijk om te kunnen evalueren of onze test relevant en representatieve items bevat voor het 

domein. Als je niet goed weet wat behoort tot het gedragsdomein, kan je ook niet oordelen over representativiteit 
en relevantie.  

Zo is er bv. discussie over het feit of klantvriendelijkheid een onderdeel is van emotionele intelligentie. Sommigen zeggen van wel, 
anderen zeggen dat EQ nodig is bij klantvriendelijkheid, maar dat klantvriendelijk geen onderdeel is ervan. Dat is belangrijk, want 
als je klantvriendelijk wel ziet als een onderdeel van EQ, dan moet je hierover items opnemen in je test, anders niet.  

3) Processen in test < processen in domein 

Je kan ook denken dat het domein bestaat uit processen.  

Bv. Bij intelligentie kunnen we denken aan alle mogelijke cognitieve processen die mensen gebruiken om informatie te verwerken. Je 
zou dan kunnen zeggen dat een goede intelligentiebatterij een intelligentiebatterij is die de verschillende processen die mensen 
gebruiken om informatie te verwerken representeert. Hierbij kijkt men niet naar het gedrag op zich. Bv. Om intelligentie te meten of 
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bij selectieproeven gebruikt men vaak als taakje matrixredeneren (abstract redeneertaakje). Wij gaan in ons dagelijks leven echter 
niet matrixredeneren, dat is niet een gedrag dat wij typisch stellen, maar we gebruiken dat taakje wel, omdat de processen die je 
nodig hebt om een matrix redeneertaak op te lossen ook in dagdagelijkse contexten worden gebruikt. En dat matrix redeneertaakje 
geeft een goede toegang tot die redeneerprocessen.  

2.3 Domeinconceptualisering 

Bij domeinconceptualisering moeten we dus de grenzen duidelijk afbakenen.  

Maar we mogen ook niet te breed beginnen gaan, je kan ook niet alles onder bv. EQ beginnen te steken, want dan verklaar je 
ook niets meer. Naast de grenzen (Wat bakent het begrip af?), moeten we dus ook de facetten kennen (Wat zijn de onderdelen, 
de soorten ervan?).  

2.4 Constructtheorie 

Zo komen we opnieuw uit bij de constructtheorie. Deze is essentieel voor domeinbeschrijving.  

Deze theorie gaat ook iets zeggen over waar we uitspraak over willen doen, het referentiedomein ⇒ een geheel v informatie 
waarvoor het construct een verklaring moet bieden. Het is een interactie tss het theoretische begrip (hoe wij denken dat dat 
theoretische begrip id praktijk speelt, in welk gedrag, in welke processen, in welke inhouden we die begrippen naar voren zien 
kopen) en onze meting.  

Wat moeten we nu uiteindelijk beoordelen? (1) Inhoudsrelevantie, (2) inhoudsrepresentativiteit.  

2.4.1 Inhoudsrelevantie 

De inhoudsrelevantie gaat over het oordelen vd testitems en de testtaken omtrent de relevantie voor het begrip dat je wil 
meten.  

Wat belangrijk is, is dat je alle aspecten vd testprocedure mee evalueert/in rekening brengt. 

• Inhoud, gedragingen en processen. 

• Stimulusopmaak/format waarin het item w aangeboden 

Men heeft bv. aangetoond dat wanneer het gaat over het meten v inzicht in patiënt-dokter relaties, dat het een verschil uitmaakt of je 
scenario’s aanbiedt op video of via een beschrijving op papier. Er is meer validiteit als je het met een video aanbiedt. De verklaring 
daarvoor is dat wanneer je de video aanbiedt, dat mensen zien wat er gebeurt. Wanneer men iets leest dat geschreven is, moet men dat 
zich eerst levendig kunnen voorstellen, men moet daarvan een mentale representatie maken, maar de ene zijn daar al beter in dan de 
andere. Maar deze vaardigheid, iets geschreven omzetten in een mentale representatie, is niet relevant voor patiënt-dokter relatie 
vaardigheden. Dus hoe een stimulus aanbiedt, kan een effect hebben op wat je meet.  

• Antwoordalternatieven 

Je kan mensen vragen ja/nee vragen stellen, of op een vierpuntenschaal van helemaal akkoord naar helemaal niet akkoord, etc. Wanneer 
je antwoordmogelijkheden op die manier aanbiedt, dwing je mensen om een keuze te maken. In sommige contexten vinden mensen dat 
heel vervelend, omdat ze een neutrale houding hebben. In zo’n geval kan een vijfpuntenschaal beter zijn dan een vierpuntenschaal, want 
bij een vijfpuntenschaal heb je een neutraal middelpunt (noch akkoord, noch niet akkoord).  

• Uitvoeringsconditie 

Als je mensen gewoon vraagt om mee te werken aan een onderzoek en hiervoor een aantal testjes af te leggen, dan is dat een heel 
andere conditie dan dat mensen in kader van een selectieprocedure voor een aantrekkelijke job een aantal testjes moeten uitvoeren. 
Gewoon doordat er een andere testcontext is, kan het leiden tot testangst, of tot grotere motivatie om zich goed in te zetten.  

• Criteria voor het scoren v items 

Als we open vragen, moeten we goed nadenken wat we beoordelen of het relevant is voor het domein. Er is bv. vaak discussie over punten 
aftrekken voor dt-fouten in het middelbaar en in het hoger onderwijs. Stel je hebt een aantal open vragen voor een vak geschiedenis, 
vanuit ons standpunt is onterecht om hier ook dt-fouten aan te rekenen, want het is irrelevant voor hetgeen je wil meten, namelijk inzicht 
in het stuk geschiedenis. Maar natuurlijk, als je dat als leerkracht breder ziet, als je met die test niet alleen bedoeld feedback te geven 
over het inzicht in het vak, maar ook feedback wil geven over bredere taalkennis, zou je dat eventueel wel kunnen verantwoorden.  

2.4.2 Inhoudsrepresentativiteit 

Dekken we het begrip goed? Hebben we alle aspecten opgenomen die we moeten opnemen? Daarvoor moeten we weten wat 
de facetten zijn van ons domein, en wat de grenzen zijn (Wat hoort er wel en niet bij?). Een keer we dat weten, kunnen we 
kiezen om zo’n instrument op verschillende manieren te bouwen.  

Concreet veronderstelt inhoudsrepresentativiteit de specificatie v grenzen van, en onderverdelingen in, het domein.  
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Neem bv. emotieonderzoek. We weten dat er 3 grote dimensies bestaan ih emotiedomein, nl. valentie (goed/slecht), arousel 
(hoge opwinding zoals paniek/lage opwinding zoals verveling) en power (je voelt je krachtig en machtig/machteloos en 
onderdanig). Op basis daarvan kan je 8 kwadranten maken. Hoe ga je dan een instrument maken om emoties te meten?  

De subdomeinen kunnen we representeren volgens (a) uniformiteit, (b) voorkomen en (c) belangrijkheid.  

a) Uniformiteit: Je kan bv. voor elk vd 8 vakjes v je model 5 items formuleren. Dat is uniform. Voor elk v die 8 combinaties, 
maak je 5 items.  

b) Voorkomen: Als je mensen zou vragen om zoveel mog emotietermen op te schrijven waar ze aan kunnen denken, dan 
krijg je typisch dat mensen meer negatieve emotietermen opschrijven dan positieve. Het is ook een vrij universeel gegeven 
dat we nu eenmaal meer woorden hebben om negatieve gemoedstoestanden te beschrijven dan voor positieve 
toestanden. Je zou er dan voor kunnen kiezen om dat te representeren in je instrument: meer negatieve termen opnemen 
dan positieve termen, omdat ze meer voorkomen.  

c) Belangrijkheid: Dat hangt af vd context waarin je wil meten. Stel dat je geïnteresseerd bent in coping gedrag, dan is die 
powerdimensie belangrijk. Kan iemand met de situatie overweg? Voet iemand zich krachtig in een bepaalde situatie of 
niet? Je kan er dan voor kiezen om vooral die dimensie goed te operationaliseren in je instrument.  

Het is belangrijk dat je dat aangeeft: Wat zijn de grenzen en de facetten vh domein, en hoe kies ik dat te representeren?  

2.4 Beperking van inhoud als enige basis voor validiteit 

Sommigen hebben beweerd dat het inhoudsaspect voldoende is voor de validiteit.  

Ebel zei in 1961: ‘If the test we propose to use provides in intself the best available operational definition, the concept of validity 
does not apply’. Als je maar een goede operationele definitie hebt, dan is je instrument in orde.  

Stel, je wil nagaan of kinderen goed kunnen optellen en aftrekken met getallen v 2 cijfers, je kan dat oplijsten en je 
maakt je test. Dan zou je volgens hen kunnen zeggen dat hoe kinderen presteren op die test, valide is, dat je daar 
verder geen onderzoek naar moet doen, want je hebt het begrip dat je wil meten heel duidelijk operationeel 
verantwoord.  

Maar het probleem is dat wanneer je zo’n operationele definitie gebruikt, dat je je construct definieert itv die 
definitie, maar het is misschien best mogelijk dat er een betere formulering is, en dat kan niet in zo’n benadering. Dit 
is analoog naar wat we al besproken hebben: Vroeger zei men ‘Intelligence is what an intelligencetest tests’, maar op 
die manier kan je nooit zeggen ‘ik heb een intelligentietest gemaakt die intelligentie beter meet’, want je stelt het 
construct intelligentie gelijk aan die test. Best available ≠ best conceiveable.  

Ebel heeft in 1983 zijn stelling wat genuanceerd. Hij zei dat we niet alleen een operationele definitie moeten hebben, maar dat 
we dat ook moeten verantwoorden, er moet ook een rational justification zijn. Maar opnieuw, een rationel justification 
(rationele verantwoording) is eigenlijk gwn een hypothese. Je gaat een hypothese formuleren over wat je aan het meten bent 
met die test, maar dat biedt geen garanties voor validiteit.  

Bv. Optellen en aftrekken bij kinderen, en men neemt die test af als onderdeel van een interdiocesane proef. Sommige 
scholen gaan daar veel belang aan hechten en gaan hun kinderen aanmoedigen om het daar goed op te doen, terwijl 
andere scholen daar minder belang aan hechten en hun lln hiervoor niet voorbereiden. We hebben dus 2 verschillende 
contexten, en in de ene context zullen leerlingen het wss veel beter doen op die proef dan in de andere context. Zoiets 
kan je nooit achterhalen enkel via een inhoudsbenadering! Je neemt namelijk hetzelfde testje af, dat op dezelfde 
manier verantwoord is. En het feit dat de ene school daar veel beter op scoort dan de andere school, heeft misschien 
niets te maken met het feit dat de leerlingen in de ene school sterker staan dan in de andere school, maar dat de 
leerlingen veel beter gemotiveerd en voorbereid waren.  

Dus inhoudsvaliditeit of het inhoudsaspect vd validiteit, is geen oordeel over testinterpretatie. Het is niet iets dat een 
eigenschap is vd testinterpretatie, maar het gaat om een oordeel v experts 

• Over domeinrelevantie en representativiteit. 
• Over de relatie tss je test en het referentiedomein waar je een uitspraak over wilt doen.  

Het is dus beoordelingsevidentie, judgemental evidence door experts.  

Wil dat zeggen dat je nooit een uitspraak kan doen met alleen het inhoudsaspect? Neen. Er is een conditie waarin je misschien 
wel zo’n uitspraak kan doen. Dat is wanneer je met maximum performance testen werkt, bv. intelligentietesten, en ze kunnen 
het goed. Inhoudsgebaseerde inferenties zijn ih beste geval unidirectioneel: 

• Hoge scoorders moeten de vaardigheid bezitten, 
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• Over lage scoorders kan men weinig zeggen.  

Een vb uit de praktijk is het toepassen van intelligentietesten in kader van begeleiding door het CLB bij autochtone en 
allochtone kinderen. We weten dat wanneer we intelligentietesten afnemen bij allochtone kinderen, dat er mogelijk sprake 
is van bias. Sommigen hebben op basis daarvan gepleit om die testen niet meer te gebruiken voor allochtone kinderen. 
Sommigen pleiten om dat net wel te gebruiken in kader van CLB-begeleiding, omdat wanneer een allochtoon kind net heel 
hoog scoort op zo’n test, dan geeft dat belangrijke informatie. Het kind kan het, en dan vertelt dat dat andere verklaringen 
voor schoolse moeilijkheden aan de orde zijn, dat het geen cognitief probleem is. Maar als zo’n kind laag scoort, dan zijn 
er heel veel mogelijke verklaringen voor schoolse moeilijkheden: Het kind heeft de taal niet onder de knie, het was niet 
gemotiveerd, etc. Maar dus als het hoog scoort, kan je al heel wat uitsluiten. Je weet dat het kind het kan. Dat is de enige 
context waarbinnen je testresultaten kan interpreteren zonder verdere validiteitsevidentie.  

De conclusie is dat de inhoud op zich onvoldoende is. Het zegt niets over de interpretatie op zich vd scores, het zegt alleen iets 
over in welke mate de test het domein denkt itv inhoud, gedragingen en processen.  

Wat wel belangrijk is, is dat het een essentieel onderdeel is van de validiteit. Je hebt bv. een zelfconceptmeting gemaakt en je 
vergeet daar één heel belangrijk aspect, dan heb je een probleem met de validiteit, met hoe je die scores kan interpreteren.  

Maar ook omgekeerd, het kan best zijn dat je een heel mooi instrument hebt, dat je een sterke theorie hebt die heel duidelijk 
zegt wat erbij hoort en wat er niet bij hoort en wat de verschillende facetten zijn, maar dat die test niet bruikbaar is in de 
praktijk, of niet bruikbaar voor wat je het wil gebruiken, bv. omdat hij gevoelig is voor sociale wenselijkheid.  

3. Evidentie op basis van interne structuur 

De eerste belangrijke component waarop we constructvaliditeit kunnen baseren, is evidentie obv de inhoud (relevantie en 
representativiteit). Nu zien we de tweede belangrijke component: De interne structuur. We gaan empirische 
antwoordconsistenties modelleren. Hierbij gaan we kijken naar het gedrag dat mensen stellen op ons instrument.  

Bv. We hebben een persoonlijkheidsvragenlijst om de Big Five te meten. We hebben 150 vragen gemaakt om die 5 dimensies te 
meten, we leggen die aan mensen voor, ze moeten zichzelf beschrijven bij de vragen, en dan gaan we kijken hoe die antwoorden 
gecorreleerd zijn. Je kan verwachten dat 2 metingen v extraversie (‘Ik ga graag naar feestjes’,‘Ik heb veel vrienden’) positief 
gecorreleerd zijn, net als 2 metingen v neuroticisme (‘Ik ben snel droevig’ en ‘Ik ben snel angstig’).  

We kunnen eerst en vooral gaan kijken wat er gebeurt op itemniveau en nagaan of de dingen die hetzelfde meten duidelijk 
hoger gecorreleerd zijn met elkaar dan items die andere aspecten meten. We spreken hierbij ook vd ‘substantieve component’.  

• Je gaat enerzijds kijken naar wat je volgens je inhoudsanalyse moest vragen (Welke items zijn geschikt om de Big Five 
persoonlijkheidstrekken te meten?)  

• Anderzijds naar wat je ziet in de correlaties (Zie ik dat bv. alle items die neuroticisme meten onderling sterk 
correleren? Zie ik dat alle items die openheid meten onderling sterk correleren? Etc.)  

Maar natuurlijk, als je werkt met bv. een vragenlijst v 150 items, dan kan je niet paarsgewijs alle correlaties gaan bekijken. Wat 
we dan gaan doen, is daar een model op toepassen, bv. een factoranalysemodel, waarbij we nagaan of we idd de antwoorden 
op die 150 vragen kunnen herleiden tot 5 grote dimensies.  

Dat is dus de interne structuur, we gaan de empirische relaties die we vaststellen tussen de items proberen te modelleren.  

3.1 Interne structuurmodellen 

Welke interne structuurmodellen kunnen we hiervoor nu gebruiken? 

- Cumulatief-kwantitatieve model 

Het meest gebruikte model is het cumulatieve-kwantitatieve model. Dwz: Hoe hoger je scoort, hoe meer je hebt vh 
construct. Bv. je hebt 30 items voor een analoge redeneertest: Hoe meer v die 30 items je correct hebt, hoe hoger je 
score op de test, hoe beter je bent in analoog redeneren.  

Dat is is eigenlijk het model dat we gebruiken bij factoranalyse en bij IRT-modellen (item repons theorie-modellen). We 
gaan uit ve onderliggende factor/variabele/vaardigheid, en hoe hoger je zit op die vaardigheid, hoe meer items je correct 
zal beantwoorden.  

- Nabijheidsmodel (onvouwing) 

Stel dat de vraag is ‘Hoe positief sta je tegenover de Vlaamse partijen, zoals CD&V, N-VA, Sp.a, Groen, Vld, PVVA en Vlaams 
Belang’. Voor een dergelijke vraag is zo’n cumulatief-kwantitatief model niet adequaat. Je kan die partijen grosso modo 
ordenen vlnr.  
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Hoe moet je dat afbeelden? Via een ontvouwingsmodel of een nabijheidsmodel. Hoe meer je naar rechts gaat, hoe dichter 
je komt bij het Vlaams Belang. Maar het is niet omdat je dichter bij het Vlaams Belang komt, dat je ook dichter bij de Vld 
komt en dichter bij CD&V komt. De afstand tot jouw partij is hetgeen wat afgebeeld moet w.  

- Niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel 

Ih cumulatief-kwantitatief model tellen we gwn itemscores op, maar niet voor alle psychologische kenmerken is dat 
interessant. Stel, je wil creativiteit meten. Je hebt 10 vraagjes waar mensen een creatieve oplossing voor moeten 
bedenken, en je gaat de antwoorden op die vraagjes beoordelen op een 10-punten schaal (v 0 (niet creatief) tot 10 (zeer 
creatief)). Als we dat met het cumulatief-kwantitatieve model zouden analyseren, kan iemand bv. de score 10 behalen 
door op elk item 1 te scoren, dwz door 10 weinig creatieve antwoorden te geven. Maar iemand kan ook een 10 scoren 
door op 9 items een 0 te scoren en op 1 item een 10.  

Volgens het cumulatief-kwantitatief model is dat exact hetzelfde: Je scoort een 10 op die test. Maar voor een begrip als 
creativiteit is dat niet hetzelfde. Het is heel wss dat iemand die op 1/10 een uitermate creatief antwoord geeft, veel 
creatiever is dan iemand die op élk vd 10 vragen zeer weinig creatief antwoordt.  

We moeten bij een niet-compensatorisch kwaliteitsmodel gaan kijken naar de pieken in de antwoorden ipv enkel een som 
te maken.  

- Klassenmodel 

Dit is typisch het model dat gebruikt w bij psychopathologie. We gaan mensen onderverdelen onder bv. ‘normaal’, 
‘depressief’, ‘schizofreen’, etc. Je hebt dus categorieën v mensen, en je gaat mensen toewijzen aan 1 vd categorieën.  

Hoewel dit het meest geschikte model is voor psychopathologie, gaat men soms toch werken met factoranalyses, maar 
eigenlijk zou dat niet mogen.  

- Dynamisch model 

Er zijn verschillende manieren waarop je het onderliggende kenmerk kan uiten, en die verschillende manieren sluiten 
elkaar uit. Bv. Wat doen mensen wanneer ze heel angstig zijn? Er zijn 3 grote mogelijke reacties: Flight, fight en freeze. Je 
kan ze niet alle drie tegelijkertijd uiten. Ofwel ga je vluchten, ofwel ga je vechten, ofwel ga je blokkeren. Maar toch zijn 
alle drie deze angstreacties een indicator van hetzelfde onderliggende angstproces.  

- Ipsatieve model 

We gaan de persoon vergelijken met zichzelf. We zouden bv. een persoonlijkheidsvragenlijst kunnen afnemen, en we 
bekijken dat typisch met een cumulatief-kwantitatief model waarbij je gewoon de scores optelt.  

Maar met een ipsatief model ga je bv. kijken naar wat de meest kenmerkende persoonlijkheidstrek is v die persoon. Die 
persoon kan bv. het hoogst scoren op extraversie. Dat is dan een extravert persoon, en voor de andere 4 PH-trekken 
scoort hij/zij dan lager.  

3.2 Structurele getrouwheid (structural fidelity) 

Het is belangrijk dat we op voorhand goed nadenken welk model we moeten gebruiken. Dat hangt opnieuw samen me de 
theorie die we hebben.  

- Als we vertrekken vanuit een psychopathologiebenadering waarbij je soorten v ziektebeelden veronderstelt, is het een klassenmodel.  
- Als je onderzoek doet naar verbale intelligentie, dan zit je bij een cumulatief- kwantitatief model.  
- Als je een uitspraak wilt doen over iets dat kenmerkend is binnen de persoon, dan zitten we met een ipsatief model. 

Waarom is dat belangrijk dat we goed nadenken over welk model we gaan gebruiken? ➝ Omdat we moeten nagaan of er in 
ons onderzoek structurele getrouwheid (structural fidelity) is. Of er een overeenkomst is v structurele relaties tss het testitem, 
met andere manifestaties vh construct. We moeten nagaan of de structuur die wij vinden op onze test, overeenkomt met de 
structuur die in de realiteit bestaat.  

Bv. Als we intelligentie gaan testen, dan hebben we meestal 3 grote clusters: Gekristalliseerde verbale intelligentie, vloeiende 
intelligentie en visueel ruimtelijke intelligentie. Als we dat terugvinden in onze test, dan beantwoordt dat ook aan vormen van 
cognitief functioneren die we in de realiteit zien.  
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3.3 Overeenkomst tussen scoremodel en score-interpretatie 

3.3.1 Modelvermenging 

⇒ Elk model moet w verantwoord (bv. dimensie en cut-off). 

Het kan gebeuren dat er verschillende scoremodellen mogelijk zijn: modelvermenging. Stel dat je een toegangsproef maakt 
voor de opleiding geneeskunde. Dan ben je geïnteresseerd in ‘toelaten’ en ‘niet toelaten’. Eigenlijk is dat een klassenmodel: Je 
hebt 2 groepen; voldoende en niet voldoende. In die toelatingsproef gebruik je dan bv. een test gewoon uit de literatuur om 
abstract redeneren te meten bij studenten, wat eigenlijk een cumulatief-kwantitatief model is.  

Dat kan, maar je moet ze afzonderlijk verantwoorden. Je gebruikt die 2 modellen vanuit 2 verschillende benaderingen. Stel dat 
je wil onderzoeken wat de abstracte redeneervaardigheid is onder studenten, dan ben je geïnteresseerd in de volledige 
populatie. Dan wil je niet alleen weten wie middelmatig goed abstract kan redeneren, maar dan wil je ook kunnen 
differentiëren ad onderkant en ad bovenkant (Wie is zeer slecht en wie is zeer goed?).  

Wanneer we dus een instrument ontwikkelen om een uitspraak te doen over een kenmerk in een populatie, willen we dat 
volledige vaardigheidsdomein in kaart brengen. Maar wanneer je een uitspraak wilt doen over al dan niet slagen, dan wil je 
vooral heel goed kunnen meten rond die cutoff. Je wil vooral meten wie te weinig vaardigheid heeft om die opleiding te doen, 
en wie voldoende vaardigheid heeft.  

Maar je bent niet geïnteresseerd in het feit dat die persoon een beetje te weinig vaardigheiden heeft, of veel te weinig 
vaardigheid. Je bent ook niet geïnteresseerd in het feit dat die persoon gewoon voldoende heeft of extreme vaardigheden 
heeft. Dat zijn onderscheidingen die je in zo’n selectiesituatie niet moet maken.  

3.3.2 Modelverwarring 

⇒ Scores via een en interpretatie via ander meetmodel (bv. MMPI).  

Wat ook soms optreedt, is modelverwarring. Bv. De MMPI is ontwikkeld volgens een klassenmodel. Het idee was een 
instrument te maken dat groepen v patiënten met een psychopathologische aandoening kan onderscheiden. Het doel was dus 
items te identificeren die toelaten mensen tot psychopathologische categorieën toe te wijzen. Maar wat we zien in de praktijk, 
is dat de MMPI vaak ook w gebruikt als een persoonlijkheidsmeting, dus volgens een cumulatief- kwantitatief model. Dat is dus 
een heel ander model.  

Kan dat? Misschien, maar dan moet je daar onderzoek naar doen. Dan moet je kunnen aantonen dat je met dezelfde vragen 
ook inzicht krijgt in de gewone PH, waarbij mensen bepaalde persoonlijkheidstrekken in meerdere of mindere mate kunnen 
hebben. Maar je mag daar niet per definitie van uitgaan.  

Een instrument is maar valide voor het model waarvoor het construeert en onderzoekt. Het kan zijn dat je een andere 
interessante toepassing vindt, dat is mogelijk, maar je moet dat afzonderlijk verantwoorden. Als je dat niet doet, dan spreken 
we van modelverwarring.  
4. Evidentie op basis van responseprocessen 

De 3e grote component/bron v constructvaliditeit is evidentie obv de responsprocessen. Bij responsprocessen gaat men item- 
of taakprestaties causaal modelleren. Je wil in kaart brengen hoe het antwoord tot stand is gekomen.  

Bv. Wat zijn de psychologische processen die ertoe leiden dat iemand een intelligentietaak kan oplossen? Wat zijn de 
psychologische processen die ertoe leiden dat iemand zus of zo antwoordt op neuroticismevragen?  

Dit causaal modelleren w vooral gebruikt bij maximum performance testen, zoals een intelligentietest. Wat doet men dan? 
Men probeert die onderliggende mechanismen te identificeren. Een veel gebruikte methode is dat men de taak gaat 
decomposeren ifv componentprocessen.  

Bv. Nevenstaande afbeelding is een analoog redeneeritem waarvoor men 
een componentieel model voor heeft opgesteld. Sternberg en Rifkin hebben 
nagedacht over welke cognitieve processen ad grondslag liggen vh 
oplossen v zo’n item. Men gaat eers de globale taak opsplitsen in subtaken, 
vervolgens gaat men elk vd subtaken meten.  

� Men begint met encoderen 
o We gaan de attributen coderen 
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o ‘Ik zie een mannetje, het is groot, het heeft een vierkante zwarte hoed, het kijkt blij, etc.’ 
� De volgende stap is infereren vd relatie tss A en B  

o Mannetje ➝ vrouwtje, lachend gezicht ➝ verdrietig gezicht, vierkante hoed ➝ driehoekige hoed, etc. 
� De derde stap is mappen (afbeelden) vd relatie A en C (van groot naar klein) 
� Toepassen vd AB-relatie op CD  

o ‘Wat moet er dan gebeuren met B? Ook van groot naar klein.’  
o Je krijgt dus bij ‘?’ een klein vrouwtje met een zwarte driehoekige hoed en een verdrietig gezichtje.  

� Vervolgens produceer je een correct antw, adhv subcomponenten 
o Je genereert een kandidaat 
o Je vergelijkt tss alternatieven: kijken met welk vd 2 antwoordmogelijkheden het overeenkomt 
o Je volgt het proces v verantwoordering indien ze niet matchen.  
o Tenslotte kiest je je antwoord.  

Dus hoe mensen zo’n complex analoog redeneeritem oplossen, w opgedeeld in subcomponenten. Men gaat dan elk v die 
subcomponenten proberen te meten, door de info die mensen krijgen in zo’n item systematisch te manipuleren. Je zou mensen 
bv. enkel A en B kunnen laten zien, en niet C, D en D’, zodat ze alleen kunnen incoderen en infereren zonder te mappen of toe 
te passen.  

Dat is dus wat Sternberg en Rifkin hebben gedaan. Ze hebben dergelijke items voortdurend gemanipuleerd zodat ze bepaalde 
processen afzonderlijk konden meten met responstijden. Men stelde dan ook vast dat als je zo’n proces uit elkaar haalt in die 
verschillende componenten, en je kijkt hoe goed iemand elk van die processen kan, dat dat zeer goed voorspelt hoe die persoon 
het gaat doen op de totale taak. En op die manier heb je inzicht gekregen in hoe de totaalscore tot stand komt.  

5. Evidentie op basis van relatie met andere variabelen  

Dan hebben we nog de 4e grote component: Evidentie obv de relatie met andere variabelen. Dat sluit aan bij wat we al gezien 
hebben over het nomologische netwerk. Wat we gaan doen, is kijken naar de overeenkomst tussen de verwachte en de 
geobserveerde relaties/verbanden van onze test met andere tests en non-testgedrag. Vinden we theoretisch verwachte 
verbanden tss ons instrument, andere metingen en non-testgedrag? 
Wat heel belangrijk is vanuit constructvaliditeit, is dat het construct de relaties moeten kunnen verklaren.  

̶ Wanneer men een verband vindt tss bv. SAT in VS als toegangsproef vr hoger onderwijs en slaagkansen ih hoger 
onderwijs, of punten op einde eerste jaar hoger onderwijs, kan dit verband dan ook verklaard w vanuit het construct?  

̶ Alternatieve verklaring: SES (want SAT bv., w door sommige als proxy gezien). 

o Id ‘50 was het nog zo dat er een correlatie was tss iemands prestaties op een intelligentietest en het #verwarmingen 
thuis. Dat op zich niets met intelligentie te maken, maar wel met SES. In die tijd hadden welstellende mensen centrale 
verwarming in al hun kamers. Minder welstellende mensen hadden dat niet. Hier is de verklaring dus heel duidelijk. Je 
hebt dus een verband dat verklaard w via SES (en niet via intelligentie).  

̶ We moeten kijken naar netwerk v variabelen die we theoretisch verwachten, én we moeten kunnen aantonen dat 
ze toegeschreven w ah construct. Vr SAT bv. kan het niet zomaar wegverklaard w naar SES.  

We gaan meestal ook met de totaalscore werken  

� Deze totaalscore is een tussenliggende variabele tss geobserveerde consistenties en externe variabelen.  
� Met deze totaalscore kan je dus een link bekijken met bv. slaagkansen ih hoger onderwijs.  

Bv. er is heel veel onderzoek naar het gebruik v intelligentietesten en de relevantie v intelligentietesten voor de praktijk. 
We nemen dan de totaalscore vanop intelligentietesten en we kijken wat het verband is met werksucces en schoolsucces. 

5.1 Relatietypen 

Er zijn twee types relaties: 

1) Trekvaliditeit 
2) Nomologische validiteit 

5.1.1 Trekvaliditeit 

Trekvaliditeit gaat over de relaties tss de test en andere methoden om hetzelfde en de te onderscheiden constructen te meten. 
Je wil dat de relatie tss de metingen vh zelfde construct zo hoog mog is, maar dat de relatie tss metingen ve ander construct 
zo laag mog is.  



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

196 

‒ Bv. WISC-V, KAIT, … wat is relatie tss score op ene intelligentiebatterij en andere intelligentiebatterij, die eigenlijk hetzelfde 
beweren te meten?  

‒ Intelligentiebatterijen WISC, KAIT en RAIT zijn 3 manieren om algemene intelligentie te meten. We kijken naar hoe die 
correleren met elkaar: als ze alle 3 algemene intelligentie meten, zouden ze hoog moeten correleren. En die 3 maximum 
performance testen zouden niet hoog mogen correleren met zelfbeoordelingen, bv. met persoonlijkheidskenmerken. 

‒ Bv. Relatie tss meting v eenzaamheid en meting v depressie. 

5.1.2 Nomologische validiteit 

Nomologische validiteit gaat over de relaties met maten van andere constructen. Dit keert terug op het logisch positivisme, 
waarbij de nadruk ligt op het begrijpen v fenomenen, en hoe deze in relatie tot elkaar staan.  

Bv. Depressiemeting ontwikkelen, en dan kan je kijken wat de oorzaken zijn v depressie itv persoonlijkheid. Mensen die hoog 
scoren op neuroticisme zijn wss gevoeliger voor depressie. Je kan ook verwachten dat mensen die inzicht hebben in hoe ze 
emoties moet reguleren, minder gevoelig zijn voor depressie. Je kan dus gaan kijken naar de relatie tussen de depressiemeting 
en de emotieregulatiemeting. Je kan ook verwachten dat de context een rol gaat spelen, nl. dat mensen die een aantal 
faalervaringen hebben meegemaakt, gevoeliger gaan zijn voor depressie, dan mensen die succeservaringen hebben. En ga zo 
maar verder.  

Bv. Inductief-deductief redeneren, persoonlijkheidskenmerken zoals openheid-conscienscieusheid. 

Je vertrekt dus vanuit een theoretisch model (Wat verwacht ik dat allemaal predictoren zijn van v?), en je gaat dan al die 
verbanden systematisch gaan onderzoeken en kijken of je met je meting die verbanden terugvindt.  

5.2 Multitrek-multimethode matrix 

Wanneer gebruiken wen u welk type? Wanneer we denken aan trekvaliditeit, dan kunnen we gebruik maken van de multitrek- 
multiemethode matrix. Deze is zeer belangrijk ih kader vh ontwikkelen van psychologische assessmentinstrumenten. Wat de 
multitrek-multiemethode maxtrix doet, is eigenlijk relatief weinig restricties opleggen aan wat je meet en wat je verwacht. 

Het construct is niet steeds ingebed in een sterk uitgewerkt theoretisch kader, soms zijn het gewoon lekenconstructen:  

• Dit is niet goed voor nomologisch netwerk,  
• Maar wel voor convergente en divergente validiteit 

Mbt de trekvaliditeit… 

• Het construct mag niet aan één enkele methode verbonden zijn; wanneer is een meting ve construct een goede? ➝ 
Niet te veel methodevariantie. 

• Het construct mag noch ongehoord redundant zijn met andere constructen, bv. eenzaamheid: is dit niet gwn 

depressie? ➝ Je moet onderscheid kunnen aantonen. 

Het enige wat je met een multritrek-multimethode nagaat, is: Wanneer ik hetzelfde meet met verschillende methoden, hangt 
dat sterk samen en is hetgeen wat ik meet met die verschillende methoden duidelijk te differentiëren van metingen voor 
andere constructen? Trekvaliditeit wil zeggen dat een meting sterk samenhangt met andere metingen die hetzelfde construct 
meten, maar niet sterk samenhangt met metingen van andere constructen.  

Er zijn twee types redundantie/overlap tussen metingen:  

- Gewenste redundantie:  
o We hebben overlap over methoden. Je wil dat – als je versch methoden gebruikt om eenzelfde construct 

te meten – je tot dezelfde conclusie komt (ongeacht welke testbatterij je gebruikt).  
o Als ik iemand test met de WISC of met de RAIT, dan moet dat ongeveer dezelfde uitslag zijn.  

- Ongewenste redundantie:  
o Dat is overlap die je niet wil; je hebt overlap met andere constructen. 
o Hier is een hele grote discussie rond ih emotionele intelligentiedomein, vooral bij de zelfrapportage-

benadering. Men zegt daarvan dat het geen goede benadering is, omdat die heel sterk gecorreleerd is met 
klassieke persoonlijkheidstrekken. Er is te veel overlap/redundantie.  

Hoe kunnen we die overlap nagaan? Dit met de multitrek-multimethodematrix.  



2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

197 

Bijv. Campbell & Fiske, 1959: Ze meten 
verschillende constructen die samenhangen, maar 
wel apart gemeten zouden moeten w. Dit kan je 
meten adhv verschillende methoden.  

Zie tabel 2.3: zelfrapportage en peer-rapportage 
gebruiken om 3 trekken te meten: (1) 
afhankelijkheid, (2) warmte en (3) sociabiliteit. Als 
we veronderstellen dat die twee metingen 
hetzelfde meten, namelijk de persoonlijkheid van 
een bepaalde persoon, dan wil je dat twee 
methoden min of meer tot dezelfde conclusies 
komen, dat er hoge correlaties zijn. 

Wat tussen haakjes staat, is betrouwbaarheid, daar komen we nog op terug. Wat je nog ziet staan, zijn de correlaties tussen 
vertrekken trekken gemeten door dezelfde methode, voor beide methoden.  

We zien onmiddellijk enkele problemen:  

1. Er zit onbetrouwbaarheid. Als je deze in rekening brengt, krijg je nooit een correlatie v 1 ➝ ze zijn niet onderscheiden. 

De correlaties tss verschillende trekken die gemeten w door verschillende methodes, zijn systematisch lager.  

2. De diagonalen meten dezelfde trek adhv 2 methoden. Je zou moeten verwachten dat correlatie zo hoog mog is (en 
hoger dan correlatie die je vindt dan bij heterotrait-monomethod). Echter… Deze zijn lager.  

Hier heb je dus meer overlap tss 2 versch. trekken, dan overlap tss meting v eenzelfde trek met 2 versch. methoden. 

- De correlatie tss warmte (W) en sociabiliteit (S) is .70 bij de zelfrapportage (= hoog). Dwz dat wanneer je mensen vraagt 
zichzelf te beoordelen, dat ze heel sterk de neiging hebben om op de warmte-items als op de sociabiliteitsitems 
hetzelfde te antwoorden. Er is misschien te veel overlap.  

- Bij de peerrapportage is die correlatie ook hoog, maar niet problematisch hoog. Wat wel problematisch is, is dat de 
correlatie tussen W en S hoger is bij zelfrapportage (.70) dan de correlatie tussen S met zelf- en peerrapportage (.55) en 
de correlatie tussen W met zelf-en peerrapportage (.40). 

Wat laat dit nu zien? De matrix laat toe om ongewenste methode-effecten te identificeren. Het is niet zo dat je met die 
zelfrapportage en die peerrapportage tot exact dezelfde conclusies komt. Die zijn gecorreleerd, maar niet zo hoog. Er is zelfs 
gevoeligheid voor redundantie (warmte en sociabiliteit bij zelfrapportage).  

Kritisch: Klopt de onderliggende assumptie wel? Dat er 2 manieren zijn om persoonlijkheid te onderzoeken? Want… We meten 
(1) zelfbeeld en (2) iemands reputatie, en mss zijn deze niet hetzelfde… 

5.3 Nomologische validiteit en spanwijdte 

Wanneer we niet te veel theorie hebben over een meting, kunnen we de multimethodenbenadering gebruiken (zie vorige).  

Echter… Het kan ook zijn dat we een sterke theorie hebben omtrent welke relatie we verwachten (zoals bij het 
intelligentiedomein). Dan gebruiken we nomologische validiteit en nomothetische spanwijdte (we onderzoeken het 
nomologische netwerk).  

5.3.1 Nomologische validiteit 

Nomologische validiteit en netwerk verwijst naar de systematische relaties met metingen v andere constructen. Het is de 
overeenkomst tss theoretische relaties vh construct en de geobserveerde relaties met andere variabelen.  

Depressie kan je bv. in verband brengen neuroticisme of met perfectionisme. Dat is het nomologische netwerk, je kijkt 
hoe depressie samenhangt met allerlei andere constructen waarmee het theoretisch gezien zou moeten 
samenhangen.  

We moeten opletten met nomologische ruis. Dwz dat je bepaalde verbanden vindt die ruis bevatten, die de verbanden die je 
eigenlijk zou moeten observeren niet correct weergeven.  

• Dit kan enerzijds toegeschreven w aan methodefactoren. Het kan zijn dat we bep. verbanden vinden omdat we 
methodefactoren hebben die systematisch een rol spelen.  
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Stel dat je depressie en neuroticisme meet met items die allemaal op een 5pt-schaal moeten gescoord w. Sommige 
mensen zijn geneigd schalen meer ad boven- of onderkant te gebruiken, ongeacht de inhoud vd items. Dit introduceert 
een correlatie. We zien een verband zien dat beïnvloed w door instemmingstendens.  

Daarom is het heel belangrijk om met een multimethodebenadering te werken, zodat we een verband met 
verschillende methoden kunnen aantonen.  

• Anderzijds kunnen er verschillen zijn in scorebetrouwbaarheid. Het kan zijn dat we een bep verband niet observeren 
omdat we de variabelen niet betrouwbaar genoeg meten.  

Wanneer we het hadden over de bruikbaarheid v intelligentie bv., kunnen we verbanden tss intelligentiescoren en 
de praktijk meten. We zien dat het criterium id praktijk niet zo nauw gemeten w (bv. supervisor .60). 

Als je criterum niet betrouwaar is, heb je minder kans om de verbanden te vinden die je verwacht.  

Stel dat je een verband verwacht tussen intelligentie en jobprestatie, en de meting van jobprestatie is gewoon de 
evaluatie vd werkgever over zijn werknemer. Maar we weten dat dergelijke evaluaties niet zo betrouwbaar zijn, en 
het is vaak gewoon een kwestie v ‘klikt het tss de werknemer en werkgever’.  

5.3.2 Nomothetische spanwijdte 
Dan heb je nog het begrip nomothetische spanwijdte. Dat is een veel breder begrip dan nomologische validiteit. Het verwijst 
naar àlle mogelijke verbanden/correlaties die een test heeft met iets anders, het is een empirisch netwerk v relaties ve test 
met… 

• Variabelen die je theoretisch verwacht (het nomologische netwerk) 
• Toegepaste criteria 
• Gedrag dat je kan observeren ih DL 
• Andere metingen vh zelfde construct en dezelfde metingen v andere constructen.  

De nomothetische spanwijdte gaat na met hoeveel dingen de test correleert. Waar hangt de meting mee samen, en hoe groot 
is het netwerk v correlaties?  

Bv. Meting vr assertiviteit: assertiviteit hangt samen met persoonlijkheidsvariabelen, maar niet veel meer (= beperkte 
nomothetische spanwijdte). Intelligentie heeft zeer uitgebreide nomothetische spanwijdte, nl. tot en met ‘hoe oud je zal w’, of 
‘zal je betrokken raken in ongeluk met auto’. 

Bv. Een intelligentietest is de test met de grootste nomothetische spanwijdte. Een intelligentietest correleert met andere 
intelligentietesten, maar ook met toegepaste criteria (werksucces, schoolsucces, etc.), met levensverwachting, kans op 
verkeersaccidenten, etc.  

Dus je kan kijken met hoeveel gedrag, met hoeveel scores op andere testen je test samenhangt. Hoe meer meer correlaties 
een test vertoont, hoe groter zijn nomothetische spanwijdte.  

5.4 Sterke of zwakke constructvalidering 

Aansluitend bij de vraag of we eerder gaan vr een nomologisch netwerk of voor een multitrek? ➝ Je stelt jezelf de vraag of je 
een sterke versus zwakke constructvalidering hebt.  

De vraag is of we beschikken over een heel duidelijke, goede theorie op basis waarvan we ons instrument maken. In sommige 
domeinen hebben we die, in andere niet (of in mindere mate).  

5.4.1 Sterke constructvalidering 

Sterke constructvalidering is wanneer je een duidelijke theorie hebt omtrent hoe een theorie werkt, etc. Dit is een deductieve 
benadering 

Bv. Heeft een onderzoekster eens een heel duidelijk model gemaakt obv neuropsychologie hoe perceptie verkeerd kan lopen, met de precieze 
hersenprocessen die daarbij horen. Het model toonde aan dat afhankelijk v waar de info zit id hersenen, er iets kan verkeerd lopen. Obv dat 
model heeft zij heel systematisch een instrument ontwikkeld met visueel materiaal waarbij een systematisch w gekeken naar een aspect v wat 
er kan verkeerd lopen bij perceptie. Dat was dus zeer theoriegestuurd. Ze heeft daar dan een confirmatorische factoranalyse op toegepast, en 
de verwachte structuur kwam daar perfect uit.  
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5.4.2 Zwakke constructvalidering 

Bij een zwakke constructvalidering is er sprake wanneer we geen duidelijk uitgewerkt theoretisch kader hebben over de 
geobserveerde relaties. Dat is vaak het geval met nieuwe constructen, zoals bv. bij emotionele intelligentie (ó algemene 
intelligentie). Er is nu nog discussie omtrent wat de grote componenten zijn v emotionele intelligentie.  

� Wat je wel kan doen bij een zwakke constructvalidering, is nagaan via een multitrek-multimethodematrix of dat het 
te onderscheiden is v metingen v iets anders.  

� Je kan ook onderzoek doen naar het nomologische netwerk, met de vage ideeën die je al hebt van dat construct.  

Is het ene beter dan het andere? Ja en neen… 

- Neen: Wanneer je nog niet veel weet over een domein, is het best ad slag mee te gaan. Je begint met het maken ve 
instrument, en dat zal wss een slecht instrument zijn. Ifv onderzoek die je daarnaar doet ga je meer leren over het 
domein en ga je uiteindelijk betere instrumenten maken en meer inzicht hebben in het domein. Het hangt dus af vd 
fase (“Hoeveel weet ik al?”).  

- Ja: Het is een probleem wanneer je al heel veel weet over een domein (je hebt reeds een duidelijke theorie) maar 
hier geen rekening mee houdt. Bv. Soms voelen sommige onderzoekers de behoefte om even een nieuwe 
intelligentietheorie te ontwikkelen en naast zich neer te leggen wat de voorbije 100 jaar is gebeurd aan 
intelligentieonderzoek.  

Je moet kijken naar wat er al geweten over het domein waar je een assessmentinstrument over wilt maken, en afh. v wat er 
geweten is ga je een zwakke benadering gebruiken (Kan ik iets meten dat te onderscheiden is van iets anders), of een sterke 
benadering gebruiken en ga je heel sterk theoretisch gestuurd te werk.  

Maar… Er is een interactie tss Leibnitziaans en Lockiaanse onderzoeksbenaderingen. 

6. Samenvatting  

Dit is een samenvatting van alle belangrijke begrippen die we gezien hebben voor constructvaliditeit. Het is een figuur waarin 
alles vervat zit. Je moet dit inhoudelijk goed kunnen begrijpen (“hang het boven je bed”)! 

 
Allereerst zien we links het testdomein en rechts het niet-testdomein.  

• Het niet-test domein houdt in dat je kijkt naar de praktijk, bv. ‘Hoe lossen kinderen wiskunde-items op in een schoolse 
context’.  

o Je hebt dus een aantal inhouden (contents) in de praktijk (bv. die wiskundeopdrachten die in de klas w gegeven), het gedrag 
daarop (hoe goed lossen ze dat op?), en de processen die dat uitlokken (wiskundevaardigheid).  

o Je hebt dan ook nog de toegepaste en de gerelateerde constructen. Dat is hetgeen je observeert in de praktijk.  

• Het testdomein is de test die je hebt ontwikkeld voor je construct. Bv. Een depressievragenlijst om depressie te meten. 
Er bestaan verschillende. Waar kan je dan naar gaan kijken?  

o Je kan kijken naar de inhoud (content) vd items: In welke mate is de inhoud relevant en representatief voor de inhoud die we 
in de realiteit zien?  
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o We kunnen ook gaan kijken naar de item or task response consistencies: Hoe beantwoorden mensen nu die items? Nl. je 
verwacht dat iemand die meer depressief is, een hogere score zal behalen op een depressieschaal. = substantieve component! 

Je brengt de inhoud v je items ivm de inhoud v je responsconsistenties. Als je een persoonlijkheidsvragenlijst afneemt, dan 
verwacht je dat de antwoorden op neuroticisme-items meer correleren onderling dan dat ze correleren met antwoorden op 
extraversie-items.  

o Verder gaan we dan testscores berekenen.  

We gaan proberen die testscores te verklaren vanuit onderliggende processen: constructrepresentatie. Bv. Bij een analoge 
redeneertaak kan je kijken wat de versch. cognitieve processen zijn die men moet doorlopen om items op te lossen, en je kan 
dan nagaan of dat inderdaad klopt.  

Verder hebben we ook nog structurele fideliteit: Het model dat we gebruiken om v geobserveerd gedrag te gaan naar 
testscores, bv. een cumulatief-kwantitatief model, moet aansluiten bij hetgeen we in de realiteit observeren. Bv. De diagnose 
stellen v griep, dat is een klassenmodel: Griep of geen griep.  

Een andere pijl wijst op trekvaliditeit. We gaan kijken hoe mensen reageren op het instrument dat we hebben en of dat 
samenhangt met metingen v hetzelfde construct met andere instrumenten en of dat het voldoende te onderscheiden is v 
metingen v andere constructen (geen te grote overlap).  

We moeten ook kijken naar de nomologische validiteit. Dat heeft te maken met het verband tss de testscores en gerelateerde 
constructen. 

 De criteriumgerelateerde validiteit (gaan we later nog zien) is de correlatie tss de testscore en toegepaste criteria, bv. 
slaagkans ih hoger onderwijs.  

Dan hebben we nog de nomothetische span, en dat is alles waarmee de test kan correleren: Met toegepaste constructen, met 
gerelateerde constructen, met metingen van hetzelfde construct met andere instrumenten.  

En heel globaal genomen heb je nog de externe component v validiteit, wat nagaat wat het verband is tss de testcontext en 
het niet-testdomein, ander gedrag en andere constructen. Maw: wat is het verband tss wat je vindt met operationalisering ve 
construct, in vgl met wat er id realiteit gebeurt.  

7. Soorten gegevens en data-analyses  
Wat we nu gaan bekijken, zijn de methoden die we kunnen gebruiken om validiteit aan te tonen. Er zijn niet een oneindig 
aantal methoden, je kan die methoden samenvatten in vijf grote clusters.  

1) Beoordelings- en logische analyses 
2) Correlatie- en covariantie-analyses 
3) Analyses van het proces 
4) Analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd 
5) Gevoeligheid van scores voor experimentele behandelingen en manipulatie van condities 

7.1 Beoordelings- en logische analyses  

We gaan beroep doen op beoordelingen obv duidelijke omschrijvingen v wat we willen meten. We gaan morgelijk rivaliserende 
hypothesen voor score-uitbreiding (voor de meting) identificeren. Analoog met het idee v falsifiëring, is het belangrijk dat we 
nadenken of er alternatieve verklaringen zijn voor onze bevindingen:  

- Uitbreiden vd itempool 

Dat kunnen doen door bv. meer items te maken vanuit een alternatieve interpretatie. Sommigen zeggen bv. dat een meting naar 
emotionele intelligentie eerder een extraversiemeting is: Hoe snel/goed stel je je open naar anderen? Je zou dan meer van die extraversie-
items in je emotionele intelligentietest kunnen opnemen en kijken of die op een andere factor laden, of dat ze op dezelfde factor laden 
samen met alle emotionele intelligentie-items.  

- Antwoordformaat aanpassen 

Het zou bv. kunnen dat je in de antwoordmogelijkheden impliciet info geeft over wat het correcte item is. Het zou bv. kunnen dat bij 
meerkeuzevragen het correcte antwoord altijd langer is geformuleerd. Eenmaal men dat door heeft, moet men gewoon kijken naar wat 
het langste is. Wat je dan id plaats zou kunnen doen, is gewoon een open vraag stellen in plaats v MC en dat open antwoord gaan 
beoordelen.  

- Procedure aanpassen 

- Op voorhand nadenken over de keuze vd data-analyse methode 
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Concreet voorbeeld: Test voor leesbegrip 

Stel, je wilt een test maken om leesbegrip te meten: In welke mate zijn mensen staat om info uit een tekst te halen en die tekst 
te begrijpen? Dan vraag je je af wat de mogelijke alternatieve aspecten zijn die je mogelijks zou kunnen meten met die test die 
je eigenlijk niet wil meten.  

• Een mogelijke alternatieve verklaring is dat je niet leesbegrip meet, maar uitgebreidheid vd woordenschat. Als je een 
tekst zou maken met heel veel moeilijke woorden in, en mensen zijn in staat om je vragen te beantwoorden, heb je 
misschien niet gemeten in welke mate mensen goed zijn in leesbegrip, maar gewoon of dat mensen die moeilijke 
woorden verstaan.  

• Een andere mogelijke verklaring is dat je in plaats van leesbegrip geheugen test: In welke mate kunnen mensen 
informatie uit een tekst letterlijk opslaan en dan reproduceren. Ook dat is geen begrip.  

• Tenslotte heb je misschien leessnelheid gemeten. Sommige mensen lezen sneller dan anderen. Bv. mensen met 
dyslexie gaan trager lezen, maar dat sluit niet uit dat zij zeer goed zijn in leesbegrip, als ze maar voldoende tijd hebben 
gekregen om die tekst te lezen.  

Als dat drie mogelijke verklaringen zijn voor wat je meet met een test voor leesbegrip, dan kan je dat op voorhand aanpakken 
door… 

• Heel goed naar de woordenschat te kijken terwijl je de test maakt (bv. door enkel frequente woorden te gebruiken)  
• Kijken naar de inhoud vd vragen (bv. vragen gebruiken waarbij inzicht nodig is en niet enkel reproductie, zodat het 

geen kwestie v enkel geheugenwerk kan zijn), minder directe matching vragen (bv. vraag op begin ve zin en antw op 
het einde ve zin). 

• Tijdslimieten aanpassen (bv. sommige mensen meer tijd geven om die teksten te lezen) 

Het idee is dus dat je moet beginnen met goed na te denken over wat je wil meten en over wat mogelijk alternatieve 
verklaringen zijn voor de resultaten die je bekomt. Dat kunnen we dan opvangen door daar van in het begin daar rekening mee 
te houden.  
7.2 Correlatie- en covariantie-analyses  
Deze tweede cluster w heel vaak gebruikt. De dag v vandaag zijn er allerlei vormen v correlatie- en covariantieanalyses.  

• Multitrek-multimethode matrix/analyse 
• Factoranalyse (exploratorisch/confirmatorisch) 
• Andere 

o Regressie-analyse 
o Padanalyse 
o Structurele vergelijkingsmodellen 

7.2.1 Multitrek-multimethode matrix/analyse 

We meten verschillende concepten met verschillende methoden.  

• Convergentie v indicatoren 
• Onderscheidsingsvermogen tov andere constructen: Zo weinig mog. overlap tss concepten die met dezelfde methode 

gemeten zijn. 
• Consistentie over methoden: Zo veel mog. overlap tss dezelfde concepten die met versch. methoden gemeten zijn. 

7.2.2 Factoranalyse 

Een andere methode die heel vaak wordt gebruikt, is factoranalyse. Bij heel veel testen zal je informatie vinden over de interne 
factorstructuur van het instrument.  
Er zijn twee grote benaderingen: (1) exploratorisch en (2) confirmatorisch. 
a. Exploratorische factoranalyse 

Bij de exploratorische factoranalyse gaan we zoeken naar een beperkt aantal factoren, onderliggend ad correlatiematrix.  

Een voorbeeld: Er is een nieuwe test ontwikkeld om lichamelijke klachten te meten. In de tabel staan 18 lichamelijke klachten, 
en die blijken vijf onderliggende klachtenfactoren te meten, namelijk last aan hoofd of schouders, last aan de longen en de 
borstkas, last in de buik, warmte/koude problemen en algemene vermoeidheidsproblemen. Wat blijkt? Als je mensen die 18 
items geeft en je vraagt hen hoe dikwijls ze in de laatste maand elk van die klachten hebben gehad, dan zie je dat die 
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antwoorden gecorreleerd zijn en dat je die correlaties kan voorstellen met die vijf factoren. Hoe moet je die factoren 
interpreteren? Een factorlading is de correlatie tussen een item en de onderliggende factor aan dat item. Bijvoorbeeld het 
eerste item, ernstige hoofdpijn, correleert .20 met de eerste factor en is vrijwel niet gecorreleerd met de andere factoren. 
Waarom is dit interessant? Wel, zo’n factoranalyse geeft onmiddellijk convergente en discriminante validiteit. Je krijgt 
convergente validiteit want alle items die eenzelfde aspect meten (Bijvoorbeeld de eerste drie items meten alle drie problemen 
met het hoofd en de schouders) laden alleen op die ene factor. Je hebt discriminante validiteit want ze laden (bijna) niet op de 
andere factoren. Ze zijn dus te onderscheiden van de andere factoren. Wat is dan het onderscheid tussen een exploratorische 
factoranalyse en een confirmatorische factoranalyse? Een exploratorische factoranalyse wil zeggen dat je gaat kijken naar de 
structuur die eruit komt, en je zal altijd een oplossen bekomen. Deze methode is ook al bekritiseerd geweest. Sommigen zeggen 
hierover ‘garabage in, garbage out’: Als je een slecht instrument hebt, en je voert daar een factoranalyse op uit, ga je toch nog 
een factorstructuur verkrijgen.  

 
 

b. Confirmatorisch 

1) Confirmatorische factoranalyse: Als je al veel weet van een domein, kan je de confirmatorische factoranalyse 
gebruiken. Dan zeg je op voorhand welke items wel construct meten en hoe dat moet samenhangen. Dus op basis 
van bovenstaande tabel heeft men via een exploratorische factoranalyse de vijf factoren kunnen blootleggen. Dat 
heeft men gedaan bij Vlaamse studenten en volwassenen. Men wou vervolgens dan het model dat men heeft 
blootgelegd testen bij een andere steekproef, namelijk Turkse volwassen. Men ging dus op voorhand zeggen dat 
men een dergelijke structuur zou moeten blootleggen, en dan heeft men gekeken of dat dat ook zo was. Je gaat dus 
a priori, voor dat je de data-analyse begint, zeggen op welke factor de items laden. Dan kan je ook nagaan of dit een 
goed model is, en dit blijk het geval te zijn bij dit model. Dit geobserveerde model bleek de correlaties tussen de 
items goed te representeren.  

Factoranalyse is dus een van de belangrijkste methoden die gebruikt wordt om de interne structuur te onderzoeken. Wat we 
ook nog kunnen gebruiken, is een regressieanalyse, een padanalyse en structurele vergelijkingsmodellen. Daarmee gaan we 
vooral de causale structuur na.  
Onderstaande figuur is hier een voorbeeld van. Er werd gekeken naar lichamelijke klachten bij mensen specifiek in het kader 
van emotionele ervaringen. Dat werd onderzocht bij Belgen, bij Turken en bij Turkse migranten in België. Er was een hypothese, 
de somatiseringshypothese, die stelde dat in niet- Westerse culturen men veel meer somatische klachten zou rapporteren en 
dat men in westerse culturen veel meer gaat psychologiseren (de ervaring proberen een psychologische betekenis te geven). 
Men vroeg mensen om de laatst emotionele ervaring die ze hadden te vertellen. Men vroeg ook welke lichamelijke 
gewaarwordingen men had in die situatie en welke gevoelens men dan ervoer. De somatiseringshypothese stelde dus dat 
Turken en Turkse migranten meer somatische klachten zouden hebben, en dat bleek grotendeels ook zo te zijn. Maar men 
vond niet dat zij minder gevoelens gingen rapporteren, integendeel, men vond dat zij meer angst, droefheid en zelfbewuste 
emoties zoals schaamte en schuld rapporteerden. Als we daarvoor controleerden, dan viel heel veel van de verschillen tussen 
Belgen en Turken weg. Het is dus niet omdat niet-westerse culturen meer somatiseren dat zij meer somatische klachten 
hebben, maar wel omdat zij meer een bepaald type emotie hebben waardoor ze meer somatische klachten hebben. Belgen 
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die meer verdriet, angst, schuld en en schaamte rapporteren, rapporteren ook meer lichamelijke gewaarwordingen. Dat werd 
dan verklaard vanuit een emotiemodel: Bepaalde emoties brengen bepaalde lichamelijke reacties te weeg.  

 
Hier gebruik je een padmodel. Afhankelijk van de cultuur ga je andere gevoelens hebben en die andere gevoelens gaan leiden 
tot andere lichamelijke gewaarwordingen.  
7.3 Analyses van het proces  
Via constructrepresentatie gaat men de processen proberen te identificeren die leiden tot het testgedrag. Dat zijn 
procesanalyses, en er zijn heel veel vormen hiervan.  

- Protocolanalyses: Je gaat gewoon mensen vragen om hardop te denken; Wat denk je als je die vraag leest? Hoe ga je 
daar mee om? Waar associeer je dat mee en hoe kom je uiteindelijk tot de oplossing? Zo zie je welke strategieën mensen 
gebruiken en welke betekenissen ze verlenen.  

- Computermodellering: Je gaat het verwachte proces via een computerprogramma simuleren. Men manipuleert dan 
zaken in het programma en men gaat dan op theoretische basis systematisch nagaan hoe dat verloopt. Je kijkt dan op 
welke manier je correcte antwoorden bekomt. Dat bleek goed overeen te komen met real life.  

- Chronometrische analyses: Je gaan snelheid meten. Hoe snel doen mensen eenvoudige cognitieve taken?  
- Cognitieve correlaten: Je gaat mensen nemen die hoog scoren op bv. een cognitieve test en mensen die laag scoren, en 

dan ga je kijken waarin die twee groepen verschillen, welke twee cognitieve processen liggen aan de basis van die 
verschillen?  

- Analyse van de redenen: Dit sluit wat aan bij protocolanalyses. Je vraagt mensen expliciet om de redenen waarom ze 
voor bepaalde antwoorden gekozen hebben. Dit gaat nog iets verder dan gewoon vertellen wat je denkt terwijl je bezig 
bent, zoals bij protocolanalyses. Je vraagt mensen om zich te verantwoorden.  

- Analyse van de oogbewegingen: Bijvoorbeeld mensen moeten beoordelen of een figuur een correcte rotatie is van een 
gegeven figuur. Sommige mensen die heel visueel vaardig zijn kunnen die gegeven figuur voor het oog op zijn geheel 
roteren en kijken of dat het klopt. Andere mensen moeten de figuur onderverdelen in verschillende vlakken en dan die 
vlakken weer samen zetten. Men heeft ontdekt dat deze twee groepen van mensen andere oogbewegingen maken bij 
het oplossen van dergelijke oefeningen.  

- Analyse van de systematische fouten: Je gaat kijken naar welke fouten mensen maken. Zijn dat de fouten die je verwacht 
of die je niet verwacht?  

- Analyse van de strategieën en stijlen van taakprestatie: Op welke manier gaan mensen zo’n taak oplossen. Dikwijls zijn 
er verschillen tussen beginnelingen en mensen die meer ervaren zijn. Er zijn ook verschillen tussen jongeren en ouderen. 
Naarmate kinderen ouder worden, worden ze cognitief vaardiger en kunnen ze taakjes van analoog redeneren sneller 
uitvoeren. Kinderen die ouder zijn gaan relatief gezien meer tijd investeren in incoderen: Eerst goed kijken naar de 
kenmerken van de figuren. Want als je eerst alles goed hebt bekeken, kan al de rest vlotter verlopen.  
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- Mathematische/psychometrische modellering: Bijvoorbeeld bij die rotatietaak kan je ten eerste gaan kijken hoe complex 
de figuur is. Ja kan verwachten dat naarmate dat zo’n figuur complexer is, dat de taak moeilijker zal zijn. Maar er is nog 
een element dat een rol speelt, namelijk de grootte van de rotatie. Hoe meer graden de figuur geroteerd is, hoe 
moeilijker. Dat kan je psychometrisch gaan modelleren. Je kan voor elk item een score bepalen voor hoe complex de 
figuur is en hoe sterk de figuur geroteerd is. Die twee factoren samen moeten dan voorspellen hoe moeilijk het item is. 
Ten tweede kan je ook met subtaken werken. Een taak die vaak gebruikt wordt bij intelligentie- en creativiteitsonderzoek, 
is een divergente productietaak. Je vraagt bijvoorbeeld aan mensen wat je allemaal in je jaszak kan steken. Sommige 
mensen zijn daar heel goed in, ze kunnen divergent denken en zeer veel dingen bedenken die in een jaszak passen, 
anderen zijn daar minder goed in. Je zou kunnen zeggen dat vanuit de cognitieve psychologie dat het oplossen van zo’n 
test bestaat uit twee subtaken. Je moet namelijk allerlei mogelijke zaken genereren en dan moet je elk van die zaken 
beoordelen, of dat het een goed antwoord is. In een studie hebben ze eerst mensen laten genereren, ze moesten zo veel 
mogelijk opnoemen zonder te beoordelen of het een goed antwoord was. In een volgende fase hebben ze die mensen 
lange lijsten gegeven met items waarvan ze gewoon moesten beoordelen of het in een jaszak past. Men heeft dan 
gekeken of die twee subtaken goed voorspellen hoe goed mensen het doen op de volledige oefening. Je hebt dus de 
totaaltaak gedecomposeerd in twee subtaken. Zo krijgt men meer zicht op hoe mensen dit soort cognitieve taken 
oplossen.  

7.4 Analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd  

Dan hebben we nog analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd.  

- We kunnen een longitudinale analyse doen. Bv. Intelligentie moet erop vooruitgaan als een kind ouder wordt. We kunnen 
dus nagaan en vaststellen dat kinderen beter gaan presteren op een intelligentietest naarmate ze ouder worden. 
Persoonlijkheid is dan weer redelijk stabiel, dat verandert veel minder doorheen de tijd.  

- We kunnen ook gaan kijken naar verschillen tussen vooraf gekende groepen. Stel dat je een psychopathievragenlijst 
maakt, dan kan je verwachten dat de score op zo’n lijst bij een groep studenten lager is dan de score bij een groep 
mensen in de gevangenis. Niet dat iedereen die id gevangenis terecht komt psychopaat is, maar de kans is daar wel 
beduidend hoger. Je gaat dus vooraf bep. bij welke groepen je hogere scores verwacht, en dan ga je na of dit ook klopt.  

- Je kan ook kijken naar verschillen tussen experts en beginnelingen. Experts pakken taken niet sneller aan, maar ook op 
een betere manier.  

- Je kan ook kijken naar test-hertest betrouwbaarheid. Dat kan iets zeggen over de validiteit, hoe vreemd dat ook klinkt. 
Meestal gebruiken we dit om de betrouwbaarheid ve test te meten. Je neemt een test af, en een tijdje later neem je de 
test opnieuw af en dan kijk je naar de correlatie. Maar het hangt ervan af wat we willen meten voor het interpreteren ve 
resultaten. Stel dat we een persoonlijkheidstrek meten, zoals neuroticisme. Dat is theoretisch gezien een stabiel kenmerk 
ve persoon. Je meet dat vandaag, en je meet dat binnen 8 weken, dan verwacht je dat die correlatie hoog is, anders ben 
je geen stabiel kenmerk ve persoon aan het meten. Stel nu eens dat je momentane kwaadheid zou willen meten. Je meet 
dat nu, en je meet dat binnen 8 weken opnieuw met hetzelfde instrument. Stel dat je echt momentane kwaadheid ah 
meten bent, een emotie, dan mag die correlatie niet hoog zijn. Dat is een begrip dat fluctueert.  

- We kunnen ook kijken naar veranderingen in scoreniveau en scorevariabiliteit. We kunnen ook kijken naar veranderingen 
in de dimensionale structuur. Dat kan samengaan met verschillen tss groepen. Als we een depressieschaal afnemen in 
een normale populatie tendeert unidimensioneel te zijn. Verschillende aspecten v depressie, cognitief, affectief en 
lichamelijk, blijken unifactoriaal te zijn. Als men het ene meer heeft, heeft men het andere meer. De meesten hebben 
die klachten weinig. Als je gaat kijken binnen een populatie van depressieve mensen, tendeert dat trifactorieel te zijn. Bij 
de ene mensen zijn er meer lichamelijke klachten, bij anderen meer cognitieve klachten, bij nog anderen meer affectieve 
klachten. Ze scoren overal wel verhoogd op, maar er is variabliteit.  

7.5 Gevoeligheid van scores voor experimentele behandelingen en manipulatie van condities  
Stel dat je een nieuwe depressiemaat ontwikkelt, en je weet dat je een goede therapie hebt tegen depressie, en je neemt de 
test af voor de therapie en na de therapie, dan moet je verwachten dat als je depressie aan het meten bent, die test gemiddeld 
genomen gevoelig is voor die therapeutische interventie. Dat is dus gevoeligheid voor interventies.  

Wat je ook kan doen, is nagaan indien je kenmerken van je test manipuleert, of dat dat een effect heeft op hoe mensen die 
test beantwoorden. Dat geeft een meer of minder vertekend effect. We hebben daar evidentie voor met de 
instemmingstendens. Wat blijkt? Als men een vragenlijst moet invullen onder tijdsdruk, dan ga je meer instemmingstendens 
krijgen, of tenminste meer interindividuele verschillen. Mensen gaan dan meer terugvallen op hun habituele manier van 
invullen.  
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8. Veralgemening van constructbetekenis  

In welke mate kan je een score-interpretatie waar je validiteitsevidentie voor gevonden hebt, generaliseren naar andere 
populaties, contexten, tijdstippen en taken?  

Belangrijk! Generaliseerbaarheid v betekenis v testscores mag NOOIT w verondersteld. Bovendien is generaliseerbaarheid niet 
gelijk aan validiteit. Stel, je maak een intelligentie-instrument vr Vlaamse kinderen, maar je mag dit niet generaliseren naar 
Turkse, Vlaamse kinderen. Dit is niet generaliseerbaar, maar wél valide. 

De vraag naar generaliseerbaarheid is natuurlijk een heel belangrijke vraag, maar het is een vraag die te onderscheiden is van 
validiteit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we een intelligentietest ontwikkelen voor Vlaamse kinderen en dat die test voor die 
doelgroep perfect in orde is en dat je de scores op een valide manier kan interpreteren, maar dat diezelfde test niet in orde is 
bij allochtone kinderen. Een test wordt in eerste instantie ontwikkeld voor een bepaalde doelgroep en in een bepaalde context, 
en daarvoor ga je eerst validiteit onderzoeken. Pas daarna kan je je de vraag stellen of je die test kan generaliseren naar andere 
contexten, doelgroepen, tijdstippen of taken. Dat zijn twee aparte vragen. 
8.1 Populatiegeneraliseerbaarheid 

Als je een test gemaakt hebt voor een bepaalde populatie, kan je die afnemen bij een andere populatie en de scores dan op 
dezelfde manier interpreteren?  

Stel dat je een test gemaakt hebt voor Vlaamse kinderen, in welke mate kan je dat dan ook gebruiken bij allochtone kinderen? 
Cfr. Aandachtstest bij Australische kinderen vs Belgische kinderen: Australische kinderen focussen op snelheid en Vlaamse 
kinderen op correctheid.  

Deze generaliseerbaarheid moet je aantonen, je mag er niet van uit gaan dat het zo is.  

8.2 Ecologische generaliseerbaarheid 

Kan je een test gaan afnemen in verschillende ecologische contexten? Je kan bv. een waardenvragenlijst afnemen in een 
anonieme onderzoekscontext of in een selectiecontext. Het is duidelijk dat de resultaten in die twee contexten niet op dezelfde 
manier geïnterpreteerd kunnen worden want in de selectiecontext gaan mensen veel meer waarden onderschrijven waarvan 
ze denken dat die belangrijk zijn voor de werkgever. In de anonieme context gaan mensen veel eerlijker zijn over wat ze echt 
belangrijk vinden in het leven. Wat ook kan gebeuren, is dat standaardisering zelf binnen een bepaalde context of populatie 
een negatief effect kan hebben. Stel dat je een intelligentietest afneemt en je gebruikt dezelfde testleider voor Vlaamse en 
allochtone kinderen. Dat is perfect gestandaardiseerd, maar het feit dat de testleider een andere etnische achtergrond heeft 
dan één van de twee groepen kinderen kan op zichzelf een negatieve dynamiek met zich meebrengen. Dat heet 
stereotypedreiging. Wanneer mensen in een testsituatie het gevoel hebben dat hun identiteit in het geding komt, dan gaan ze 
slechter presteren. Dus als we kijken naar die generaliseerbaarheid, moeten we kijken naar alle aspecten van hoe we die test 
afnemen.  

8.3 Temporele generaliseerbaarheid 

Kan je eenzelfde instrument blijven gebruiken? In welke mate kunnen we een test op verschillende tijdstippen of over perioden 
heen afnemen waarbij hij toch dezelfde betekenis blijft behouden?  

Kan je bv. dezelfde test afnemen in de kindertijd, adolescentie en volwassenheid en op dezelfde manier interpreteren? Kan je 
bv. een intelligentietest voor volwassenen afnemen bij 20-jarigen en dan 30 jaar later nog eens wanner die mensen 50 zijn?  

We weten dat er daar problemen bij komen te kijken omdat bepaalde items gaan verschuiven in betekenis. De woordenschat 
kan in die tijd veranderd zijn. Zo verwees vroeger ‘gay’ in de eerste plaats naar ‘vrolijk en opgewekt’, terwijl dit nu in de eerste 
plaats verwijst naar een seksuele geaardheid. Als de betekenis van items verschoven is, dan kan je dat niet over verschillende 
tijdstippen heen gaan gebruiken.  

8.4 Taakgeneraliseerbaarheid 

In welke mate kan je wat je observeert in een testsituatie voor een bepaalde taak gaan generaliseren naar andere taken? Dat 
is bijvoorbeeld relevant wanneer we in een selectiecontext zitten en we werken met assessmentcenteroefeningen waarbij je 
mensen in de selectiecontext een heel concrete situatie aanbiedt die typisch is voor het werk. De resultaten hierop worden 
dan gebruikt als predictor voor hoe de mensen echt in de job zouden functioneren. Maar we moeten daar voorzichtig mee 
zijn, we moeten onderzoeken of het inderdaad generaliseerbaar is naar de echte werkvloer, want misschien spelen er in de 
testcontext factoren mee die deze generaliseerbaarheid beperken, zoals test anxiety. Maar opnieuw, het is niet sowieso een 
probleem en het is niet sowieso in orde, we moeten het onderzoeken.  
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c. Consequentie als basis voor testinterpretatie: waardenimplicaties 

= 2e kwadrant 

Inleiding 

Wanneer we psychologische testen gaan interpreteren, dan zijn daar inherent waardenimplicaties aan verbonden. Uitspraken 
doen over menselijk gedrag is nooit neutraal. Psychologische begrippen zijn niet waardenvrij.  

Bv. Als we zeggen dat iemand hoogbegaafd of zwakbegaafd is, heeft dat een affectieve connotatie. Als we zeggen dat iemand 
hoog scoort op neuroticisme, dan hebben daar bepaalde gevoelens en ideeën bij.  
1. Waarden eigen aan validiteit 

Waarden zijn in dat opzicht eigen aan de validiteit. Binnen de WS hebben we de doelstelling om zo objectief mogelijk 
fenomenen vast te stellen. Dat moeten we zeker nastreven, maar aan die vaststellingen zitten toch zeker waardenimplicaties 
vast. Theorieën, interpretaties, etc. zijn allemaal waardengeladen. 

De vraag is niet langer of we er vanaf kunnen, maar hoe we waarden in rekening moeten brengen. We moeten erkennen dat 
de connotatie aanwezig is, en deze expliciet onderzoeken en ad orde stellen.  

Als we dat etymologisch bekijken, dan zien we zelfs dat het begrip ‘waarde’, ‘value’, teruggaat op dezelfde Latijnse stam ‘valere’ 
waarvan ook ‘validiteit’ afgeleid is. Valere betekent ‘sterk zijn’, en is gelinkt aan het Franse ‘valoir’, wat betekent ‘waard zijn’. 
Je hebt dus eigenlijk 2 soorten van waarde.  

• Je hebt de intrinsieke wetenschappelijke waarde van de testafname en interpretatie 
• Je hebt de bijkomende affectiefe/morele/maatschappelijke waarde. 

Waarden kunnen zowel problematisch zijn (➝ vertekening) als intrinsiek relevant (➝ betekenis) voor wat we doen: 

- In de tekst van Messick staat beschreven wanneer waarden problematisch worden, namelijk bij waardenvertekening 
(bias): “Instrusion of ordinarily tacit extrascientific motives or beliefs into the fulfillment of scientific purposes”.  

Waarden w problematisch wanneer je op voorhand een aantal a priori-ideeën hebt die een negatieve impact hebben, 
die eigenlijk op voorhand bepalen wat je wel en niet zal bekijken. Je a priori overtuiging zal ertoe leiden dat je op een 
ongenuanceerde manier zal kijken naar resultaten.  

Bv. Er zijn mensen die ervan overtuigd zijn dat er niet zoiets bestaat als een algemene intelligentiefactor, en als gevolg v die 
ideologische stellinginname, ontkennen sommigen hiervan 100j onderzoek waarbij men zwart op wit bewijs gevonden heeft voor 
een onderliggende intelligentiefactor. 

Bv. Relatie tss hersengrootte en intelligentie. Sommige onderzoekers weigeren hier een uitspraak over te doen/te onderzoeken, 
omdat er een racistische connotatie aanwezig is. Door dit te weigeren, geef je eigenlijk al toe dat er iets is wat niet besproken mag 
w.  

+ Waarden kunnen ook intrinsiek relevant zijn,  

Bv. ih kader v beroepsethiek. Wanneer wij als psychologen betrokken zijn in een selectieprocedure, dan vinden we het belangrijk dat 
alle sollicitanten dezelfde kans krijgen om zichzelf te bewijzen en dezelfde kans verdienen om een bepaalde job te krijgen, ongeacht 
welstellendheid of etnische achtergrond. Dat is ook een vorm van waarden, en die zijn wel positief want die dragen bij tot goed werk 
als psycholoog of diagnosticus. 

Kaplan heeft gesproken over wanneer waarden positief of negatief zijn, en hij stelde ‘values make for bias, not when they 
dedicate problems, but when they prejudge solutions’.  

• Wanneer we waarde vooropstellen om te wijzen op mogelijke problemen die we moeten onderzoeken, dan is het 
geen bias.  

• Wanneer waarden onderzoeksinteresses wekken, zijn ze een meerwaarde vr de WS. Wanneer ze zorgen vr 
vermijding, wekken ze een vertekening.  

• Bv. er is een hele discussie rond de vergelijkbaarheid van intelligentietesten bij verschillende etnische groepen. Als we 
een intelligentietest ontworpen voor Westerlingen gaan toepassen op mensen met een andere culturele achtergrond, 
dan heeft dat belangrijke maatschappelijke gevolgen, bv. achterstelling in een selectiecontext.  

Deze discussie is terk waardegebonden, en dat is maar best ook, want het wijst op mogelijke problemen. Maar soms 
kunnen waarden een probleem vormen wanneer ze vooroordelen inhouden over oplossingen.  
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Wat we dus moeten doen, is de waardenimplicaties van onze interpretaties aan de orde stellen, expliciet formuleren en 
onderzoeken. 

2. Bronnen van waardenimplicaties bij metingen en constructen 

Op welk niveau zitten nu die waardenimplicaties? 

2.1 Waarde van constructnamen 

Dat zit al op een heel oppervlakkig niveau, namelijk op het niveau van de naamgeving. Hoe gaan we scores op psychologische 
tests benoemen? Afh. vd benaming die je aan je construct geeft, impliceer je ofwel positieve, ofwel negatieve connotatie.  

2.1.1 Bv. Flexibiliteit vs. rigiditeit ó Verwarring vs. consistentie 

Stel dat je een test hebt waarbij je nagaat hoe gemakkelijk mensen kunnen switchen tss het ene cognitieve proces en het 
andere. Je zou de resultaten op zo’n test kunnen benoemen ‘flexibiliteit vs rigiditeit’.  

• Flexibiliteit is dan gemakkelijk switchen tussen cognitieve processen: mensen met grote flexibiliteit beter complexe 
problemen kunnen oplossen, dat die hogere scores halen in een opleiding, meer succes hebben in hun job, etc.  

• Rigiditeit is dan blijven steken bij hetzelfde cognitieve proces: rigiditeit is negatief, en we moeten kunnen aantonen 
dat mensen die hier hoog op scoren aanpassingsproblemen hebben. 

Die beschrijving is vrij neutraal, maar de naamgeving niet. Flexibiliteit heeft een veel positievere connotatie dan rigiditeit. Je 
duidt aan wat goed is en niet goed met de benaming, je wijst op het hebben van een vaardigheid of het niet hebben van een 
vaardigheid.  

Maar je zou die twee ook ‘verwarring versus consistentie’ kunnen noemen, en dan draaien de connotaties om. Verwarring, of 
switchen tussen cognitieve processen, is dan slechter dan consistentie. We zien hier dus twee benamingen om naar hetzelfde 
te verwijzen. Kunnen we dan alle twee die benamingen gebruiken? Neen. We moeten kijken naar de implicaties van die 
naamgevingen.  

We moeten dus kijken of de implicaties/connotaties van onze naamgeving effectief kunnen hardgemaakt worden.  

2.1.2 Bv. Geïnhibeerd vs. impulsief ó zelfcontrole vs. expressiviteit’ 

Gelijkaardige voorbeelden zijn bijvoorbeeld de benamingen op een persoonlijkheidsvragenlijst ‘geïnhibeerd versus impulsief’ 
of ‘zelfcontrole versus expressiviteit’. Bij het eerste ga je ervan uit dat een score in het midden het best is, want als je aan de 
extreme zit ben je ofwel te geïnhibeerd ofwel te impulsief. Bij het tweede is het allemaal positief, en stel je dat de ene gewoon 
meer aan de ene kant zit en de andere aan de andere kant.  

2.1.3 Bv. Stress ó uitdaging 

In stressonderzoek w er soms gesproken over ‘stress’, en soms ook over ‘uitdaging’.  

• Stress is negatief, wijst op uitputting en dergelijke,  
• Uitdaging heeft een positieve connotatie, wijst op een trigger op te groeien en te ontwikkelen.  

De psychologische gevolgen zijn anders, maar de basis is hetzelfde.  

Om te kiezen tussen een van die twee, dan moet je kijken welke test je hebt ontwikkeld en wat de implicaties zijn ervan.  

2.1.4 Besluit 

• We moeten heel zorgvuldig nadenken over hoe we onze metingen gaan benoemen. We moeten ervoor zorgen dat 
de naam die we geven aan een meting overeenkomt met de evaluatieve connotatie die aan die meting vasthangt.  

Bv. Als we na ene psychopathie meting vaststellen dat iemand ‘psychopaat’ is, dan heeft dat een zeer negatieve connotatie, en dan 
moeten we ook kunnen aantonen dat zo iemand een gevaar is voor zijn/haar omgeving. Als we dat niet kunnen aantonen, dan is dat 
een zeer groot probleem, want als we iemand een label opplakken met een negatieve connotatie zonder dat het gerechtvaardigd is, 
dan kan die persoon negatieve gevolgen ondervinden zonder dat het echt klopt.  

• We moeten eventuele conflicterende waardenimplicaties uitklaren. Als we voor hetzelfde construct benamingen 
hebben met conflicterende connotaties, dan moeten we kijken wat bevestigd w in de realiteit. We streven naar trek- 
en evaluatieve implicaties vd naam.  

• Als we constructen namen geven, dan gaan we dat niet alleen doen obv onderzoek, maar ook obv wat we verwachten 
in de toekomst. Constructen verwijzen nl. zowel naar mogelijke, als actuele relaties.  
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Bv. Het construct ‘emotionele intelligentie’ werd 20 jaar geleden geïntroduceerd. Toen bestond er daar nog zeer weinig onderzoek 
naar, maar het begrip ‘emotionele intelligentie’ op zich veronderstelde toen al een aantal consequenties, zonder dat het toen al 
aangetoond was, namelijk dat mensen die hierop hoog scoren gemakkelijker emotionele informatie kunnen identificeren en 
makkelijker kunnen omgaan met emotioneel geladen situaties. 

⇒ Het is belangrijk dat we de naam die we geven aan onze constructen, representatief zijn voor de waarden die hieraan 
gekoppeld zijn.  

2.2 Waarde van theorieën 

Jouw theorie impliceert waarden, en zelfs dat je op een andere manier onderzoek gaat doen.  

Waardenimplicaties hangen ook vast aan de theorieën die we gebruiken. De theorieën gaan namelijk mee bepalen hoe we 
fenomenen gaan interpreteren en welke implicaties we gaan hebben op basis van onze observaties.  

Bv.: Over het onderwerp cognitief functioneren heb je heel wat theorieën. Die kan je opdelen obv de mate waarin ze veronderstellen 
dat cognitieve vaardigheden genetisch w bepaald of door de omgeving w bepaald.  

Heel veel theorieën veronderstellen wel een combinatie vd twee, maar wanneer we gaan kijken naar theorieën die aanleunen bij één 
van de twee extremen, dan zien we dat die een heel andere visie hebben op oorsprong en ontwikkeling. Ze hebben ook een andere 
visie op beperkingen en mogelijkheden van leren (genetisch: het ligt vast bij de geboorte, gevolg is bv. dat de overheid geen geld 
moet investeren in interventies of leerprogramma’s/omgeving: iedereen kan alles leren, gevolg is bv. dat als een kind moeilijkheden 
heeft op school, dan is dat enkel de fout van het onderwijs die niet deugt). Ze verschillen ook op vlak van de favoriete 
onderzoeksbenaderingen. Onderzoekers vanuit genetische hoek gaan vooral kijken naar de relatie tussen biologisch verwante 
personen die in verschillende omgevingen zijn grootgebracht (Men vindt dan dat de correlatie tussen biologische ouders en kind 
groter is dan de correlatie tussen adoptieouders en adoptiekind).  

Onderzoekers vanuit omgevingshoek kijken naar kinderen die in moeilijke situaties w grootgebracht en niet ter adoptie w afgestaan 
vs. kinderen die wel ter adoptie w afgestaan (Men vindt dat adoptiekinderen gemiddeld 15 IQ punten hoger zitten dan niet-
geadopteerde kinderen).  

Dus we zien dat afhankelijk van de theorie-inname, men kijkt naar andere aspecten die de theorie bevestigen. Zoeken naar 
info die je theorie bevestigt is geen probleem, maar dat is nog niet het weerleggen van de andere theorie!  

Concluderend kunnen we zeggen dat een theorie kan geladen zijn met impliciete waardenovertuigingen over de aard en de 
maakbaarheid vd mens, en die overtuigingen kunnen het onderzoek beïnvloeden. 

2.3 Ideologieën 

Meetbare, wetenschappelijke theorieën zijn vaak ingebed in bredere ideologieën ⇒ Dat zijn complexe configuraties v gedeelde 
waarden, affecten, overtuigingen die een interpretatiekader van de wereld bieden.  

Ideologieën kan je niet zomaar empirisch gaan valideren.  

De ideologieën gaan natuurlijk ook bepalen hoe je kijkt naar de realiteit en hoe je resultaten op psychologische tests zal 
interpreteren.  

Bv. Je hebt het institutioneel-universalistisch paradigma waarbij men ervan uitgaat dat er een soort algemeen kader bestaat om menselijke 
vaardigheden in kaart te brengen en dat je dus langs de ene kant testen kan ontwikkelen om die vaardigheden te meten en dat je langs de 
andere kant het schoolsysteem zo moet organiseren dat mensen zoveel mogelijk de vaardigheden kunnen ontwikkelen die ze hebben volgens 
dat algemene kader. Dus vanuit dat institutioneel-universalistisch paradigma staat men heel positief tegenover psychologische tests en is dat 
essentieel.  

Maar vanuit het participatorisch-selectivistisch paradigma gaat men ervan uit dat de mens zijn eigen leefwereld construeert en dat er oneindig 
veel vormen zijn van hoe je kan ontwikkelen. Vanuit dit paradigma heeft het geen zin dat iedereen op dezelfde manier dezelfde taakjes moet 
gaan oplossen, want die sluiten misschien helemaal niet aan bij de cognitieve vaardigheden die die ene persoon in zijn eigen leven heeft 
ontwikkeld. Daarom gaat men binnen deze benadering heel sterk geneigd zijn psychologische testen a priori in vraag te stellen.  

Deze twee ideologieën hebben dus andere wetenschappelijke gevolgen. We moeten ons hiervan bewust zijn en proberen duidelijk naar boven 
te krijgen in welke mate ideologische benaderingen meespelen. We moeten kijken of we de interpretaties die mensen maken kunnen hardmaken 
of dat die gewoon ingebed zitten in een bepaalde ideologische benadering die men heeft. 

3. Methodologieën voor het identificeren van waarden en waardevertekeningen 

Hoe kunnen we nu waarden en waardenvertekeningen op het spoor komen? Waarden en waardenimplicaties zijn er altijd. 
Wat we moeten doen, is ze expliciteren. De belangrijkste manieren waarop we dat kunnen doen… 

- Kantiaanse benadering: Verschillende interpretaties naast elkaar leggen 
- Hegeliaanse benadering: Tegengestelde interpretaties tegen elkaar uitspelen 
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- Singeriaanse benadering: Gaan kijken naar de waardenimplicaties van het onderzoek op zich 

Als we waarden op het spoor willen komen, moeten we vanuit versch. benaderingen en zelfs vanuit conflict vertrekken.  

Het doel is dus niet dat we een consensus bereiken, we gaan waardenimplicaties nooit goed op het spoor komen door vanuit 
één theorie te denken, maar door conflict (op zijn minst vergelijken of vooral door tegen elkaar uit te spelen). 

Belangrijk: we moeten waardenimplicaties kunnen expliciteren en empirisch kunnen aantonen. De conclusie is dus dat we 
waarden moeten opsporen en aantonen.  

Bv. Als we iemand labelen met psychopathie, dan houdt dat in dat we een beetje moeten oppassen met die persoon. Als dan 
kunnen aantonen dat dat ook klopt, dan hebben we een valide meting. 
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d. Evidentie als basis voor testgebruik: Constructvaliditeit + relevantie + utiliteit 

Inleiding 

Volgens de grote opdeling van Messick, hebben we nu al twee delen besproken: Evidentie van testinterpretatie en 
consequentie van testinterpretatie. Nu kunnen we kijken naar evidentie voor testgebruik: Wanneer mogen we een test nu 
effectief gaan gebruiken? Er zijn enkele belangrijke voorwaarden die een test aan moet voldoen:  

- Constructvaliditeit  
- Relevantie  
- Test-criterium correlaties  
- Utiliteit  
- Validiteitsgeneralisatie  

1. Constructvaliditeit 

We moeten eerst en vooral nagaan of onze test constructvalide is, of we de interpretaties die we maken met de test effectief 
kunnen hardmaken. Als we niet weten wat we aan het meten zijn, dan hebben we geen goede reden om die test te gebruiken, 
en dan is testgebruik potentieel gevaarlijk. We mogen een test pas gebruiken als we weten wat we meten.  

Zelfs bij diplomering of voorspellen v jobsucces moeten we de achterliggende theorie vh curriculum of de job kennen.  

� Stel we willen een test gebruiken om jobsucces te voorspellen. We nemen twee jobs: financieel analist en 
treinbestuurder. Als je een selectiebatterij voor die 2 jobs zou samenstellen, dan ga je niet hetzelfde meten. Iemand 
die financiële analyses maakt, moet iemand zijn die heel goed abstract kan denken en wiskundig sterk is. Als je iemand 
wil selecteren voor machinist, dan moet je zoeken naar iemand die visuele input heel zorgvuldig kan analyseren, snel 
kan reageren en heel lang aandacht kan houden.  

Dus afhankelijk van de job, ga je andere testen gebruiken. Het zijn wel alle twee aspecten van het brede 
intelligentieconstruct: mathematische redeneervaardigheden en aandacht. Maar voor een machinist is het niet 
belangrijk dat hij goed mathematisch kan redeneren.  

� Een ander vb: Als we een toegangsproef voor de opleiding psychologie willen maken, dan gaan we daar geen aspecten 
in stoppen die mechanisch redeneren meten, maar dat doen we wel voor een opleiding burgerlijk ingenieur. Dus als 
we een test gebruiken in de praktijk, moeten we goed nadenken waarom die test relevant zou zijn voor die bepaalde 
job, voor die bepaalde studie, etc.  

Als we dan niet weten wat onze test precies meet dan kunnen we bijdragen tot een probleem eerder dan het probleem 
oplossen. Het feit dat je een correlatie vindt zonder score-interpretatie op zich, is niet voldoende!  

Bv. Een test die schoolsucces voorspelt… Stel dat je een toegangsexamen maakt voor het eerste jaar universiteit, en 
die test meet vooral volgzaamheid. In welke mate volgen mensen de mening v anderen zonder zelf kritisch na te 
denken of een eigen mening te hebben? Als dat zo zou zijn, dan zou je test een groot probleem creëren, want dan w 
alleen mensen toegelaten die niet kritisch ingesteld zijn, en dat is net wat we wel willen. 

2. Relevantie en representativiteit 

Een 2e aspect vraag bij testgebruik is dat er relevantie en representativiteit moet zijn tov de job (met gepaste 
persoonlijkheidskenmerken) , functie of opleiding, etc. Dus eigenlijk vr de toegepaste context waarvoor je de test wil gebruiken.  

Dus het is onvoldoende om bv. te zeggen ‘intelligentie is belangrijk voor de opleiding psychologie, dus we kunnen een breed en 
algemeen intelligentie-instrument gebruiken als toelatingsproef’. Niet alle aspecten van intelligentie, zoals mechanisch redeneren, 
zijn relevant voor de opleiding psychologie.  

➝ We moeten in de plaats aantonen dat wat we meten relevant en representatief is voor hetgeen we die test willen 
gebruiken.  

We kunnen bv. een test maken voor een bepaald curriculum, en je kan dan kiezen voor prestatietests of competentietests. De 
SAT-test als toelatingsproef voor het hoger onderwijs uit de VS combineert beide.  

� Je hebt SAT-tests die meten wat je zou moeten geleerd hebben tijdens highschool, dat zijn prestatietests (men gaat 
kijken naar het leerprogramma en gaat vragen stellen die hierbij nauw aansluiten), 

� maar je hebt ook SAT-tests die bredere competenties meten, bv. verbale competenties (men gaat hierbij niet zozeer 
kijken naar wat je geleerd hebt aan expliciete leerstof, maar men kijkt naar de bredere cognitieve vaardigheden die 
je ontwikkeld hebt vanwaar die ontwikkeling op komt, namelijk thuis of op school).  
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3. Test-criterium correlaties 

Deze test-criteriumcorrelaties zijn belangrijk. Als je een test in de praktijk wil gebruiken, dan is een heel belangrijke indicator 
de test-criterium correlatie. De vraag is… Hoe groot is de correlatie? Hoe sterk hangt de score op de test samen met prestatie 
bv. in een opleiding of in een job. Een sterke correlatie moet gelden voor alle elementen die in de test zitten.  

3.1 Aspecten 

Er zijn wel een aantal aspecten waar we rekening mee moeten houden als we kijken naar test-criterium relaties:  
- De betrouwbaarheid van het criterium:  

o Sommige criteria zijn niet zo betrouwbaar gemeten. Stel dat je de relatie wil meten tussen intellgentie en 
jobsucces, en je meet jobsucces gewoon door aan de werkgever te vragen wat hij/zij denkt van die 
persoon, dan heb je niet alleen het potentieel probleem van criteriumcontaminatie (de werkgever 
beoordeelt in functie van zijn band met de werknemer en niet in functie van zijn concrete prestaties) maar 
heb je ook een probleem met de betrouwbaarheid (want we zien dat die beoordelingen niet zo 
betrouwbaar zijn, namelijk een test-hertest betrouwbaarheid van .60). Dus het kan best zijn dat we een 
goede test hebben, maar weinig test-criterium correlatie niet omdat de test niet goed is maar omdat het 
criterium niet betrouwbaar gemeten werd.  

- We moeten ook de constructvaliditeit van de criteriummeting op zich bekijken. Wat zijn we aan het meten?  

o Er kan dan een probleem ontstaan van constructirrelevantie: dingen meten die je niet behoort te meten, 
criteriumcontaminatie, bv. de band tussen WN en WG)  

o Of van criteriumdeficiëntie: bv. een onderdeel van de toelatingsproef voor geneeskunde bevat bevraging 
naar patiënt-dokter relatievaardigheden, maar het blijkt dat dit onderdeel bijna niet correleert met de 
resultaten van het eerste jaar geneeskunde. In het eerste jaar krijgt men vrnl. wetenschappelijke vakken 
en dus geen sociale/psychologische vakken omtrent omgang met patiënten. Het is pas in latere jaren dat 
men dergelijke vakken krijgt, en dan is dit onderdeel van de toelatingsproef wel gecorreleerd aan de 
schoolresultaten)  

- Tenslotte moeten we ook rekening houden met het feit dat test-criteriumrelaties en het onderzoek daarnaar 
gefocust zijn op convergerende verbanden.  

o Maar we hebben gezien dat als we de validiteit van een test willen aantonen, dat we zowel convergerende 
als divergerende verbanden moeten bekijken.  

o We moeten kijken naar de verbanden die we verwachten, maar we moeten ook aantonen dat verbanden 
die we niet mogen vinden er ook niet zijn (⇒ discriminante evidentie; andere constructen, 
methodevariantie). Dit gebeurt dikwijls niet.  

Wanneer we kijken naar test-criterium correlaties, zien we dat testen voor verschillende doeleinden kunnen gebruikt w en dat 
moeten we meenemen in de afweging. Zowel in een jobcontext of in het onderwijs kan je testen gebruiken voor selectie, je 
wil dan de beste toelaten voor hoger onderwijs of voor een job.  

3.2 Classificatie 

Maar je kan ook testen gebruiken voor classificatie. Iedereen heeft onderwijsplicht, iedereen moet ergens school volgen, en 
dan kan je testen gebruiken om te kijken welk opleidingsniveau iemand het best volgt.  
3.3 Concurrente vs. toekomstige criteria 

Er is een onderscheid tss concurrente en toekomstige criteria (zie eerder). Wanneer we criteriumvaliditeit onderzoeken, gaan 
we vaak werken met een huidig criterium.  

Je kan bv. een intelligentietest afnemen en de huidige schoolresultaten ve kind opvragen op te vergelijken. Dat geeft wel 
belangrijke info, maar dat is vaak niet ons doel. Meestal willen we iets voorspellen, bv. hoe een kind het later zal doen in de 
opleiding of in de job. Dat zijn dan de toekomstige criteria. Die worden dikwijls niet onderzocht omdat dat veel geld kost en 
moeilijker is om te onderzoeken dan criteria die je op hetzelfde moment kan onderzoeken.  
4. Beslissingsutiliteit 

Het gaat niet alleen over de sterkte vd test-criterium correlatie, maar ook naar… 
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• Base rate ⇒ Wat is a priori de kans/proportie individuen die potentieel zouden slagen in een programma of job? 
Maw: Wat is de kans dat iemand succesvol is zonder enige selectie?)  

• Selection ratio ⇒ Proportie individuen die boven de predictor cutoff scoren: Welke proportie van de personen die 
bv. solliciteren ga je selecteren?  

• De kosten die de testing met zich meebrengen.  

Deze 2 interageren met de test-criterium correlatie.  

Opmerking: we moeten rekening houden met fairheid! 

4.1 Base-rate en selectieratio 

Wat je hier ziet, zijn drie figuren waarbij je een verband ziet tussen 
de testscores aan de ene kant en de jobprestatie aan de andere 
kant. In de figuur linksboven is dat verband het minst 
uitgesproken en in de figuur rechtsonder is dat verband zeer sterk 

uitgesproken.  

In heel veel situaties gaan we dichotoom denken. Is het een juiste 
of foute uitspraak?  

Bv. We werven iemand aan of we werven iemand niet aan, 
iemand functioneert voldoende in de job of iemand functioneert 
niet voldoende in de job.  

• De base rate is de kans dat iemand in de populatie voldoende functioneert. Als je gewoon iedereen zou aanwerven 
die solliciteert, dan kan je uitdrukken in een procent hoeveel er daarvan goed presteren in de job. Dat is de 
horizontale lijn: Wie erboven zit functioneert voldoende, wie eronder zit functioneert niet voldoende.  

• De selectieratio houdt in dat je obv de testuitslagen een groep mensen gaat verwerpen/niet aanvaarden een groep 
mensen wel aanwerven.  

Zo kan je elke figuur opdelen in vier delen:  

1) Mensen die je aanwerft en goed functioneren 
2) Mensen die je aanwerft en die onvoldoende functioneren 
3) Mensen die je niet aanwerft en het niet goed zouden doen 
4) Mensen die je niet aanwerft maar die het wel goed zouden doen.  

Wat zien we nu? Naarmate de test-criterium correlatie hoger w (het verband tussen de test- en jobprestatie w sterker), ga je 
minder fouten maken bij selectie. Je gaat meer mensen terecht aanwerven en meer mensen terecht afwijzen. Hoe groter test-
criteriumcorrelatie, hoe meer mensen je terecht zou onderverdelen.  

In de praktijk zien we dat de base rate en de selectie ratio interageren met de test-criterium correlatie itv hoe goed die test 
werkt. Wat je hieronder ziet, zijn eerst en vooral 3 situaties itv base rate.  
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• De eerste situatie (.30) wil zeggen dat als je iedereen zou aanwerven, dat je 30 procent kans hebt dat de persoon 
goed functioneert op het werk.  

• Bij .50 heb je 50 procent kans, 
• Bij .70 heb je 70 procent kans. Dat staat voor een gemakkelijke job, een middelmatig moeilijke job en een moeilijke 

job.  

De volgende kolom zijn vier mogelijke testcriteriumcorrelaties.  

• De eerste is 0: Een perfect slechte test, de test is niet gecorreleert met jobprestatie.  
• Dan heb je nog een kleine correlatie (.25), 
• Een substantiële correlatie (.50)  
• Een hele grote correlatie (.75).  

Tenslotte heb je nog de selectieratio: Hoeveel procent vd sollicitanten gaan we aanwerven? Dat kan gaan v maar 5% (heel 
streng) tot 95% (je werft vrijwel iedereen aan).  

Wat zien we nu? Met een zwakke test, maar met een heel strenge selectieratio, kan je al een substantiële verbetering 
bekomen bij het personeel.  

� Als je een moeilijke job hebt, waar maar 1/3 goed zou functioneren als je niet zou testen/selecteren, en je test wel 
maar met een heel slechte test, dan doe je eigenlijk niet beter dan die 30 procent.  

� Als je test een beetje goed is (.25) en je bent al heel streng in het selectieproces (.05), heb je al 50 procent kans op 
goede werknemers.  

Maar als je niet streng zou zijn, je selecteert 70 procent van de sollicitanten, dan doe je eigenlijk niet veel beter met je 
zwakke test, je gaat dan van .30 naar .34 die het goed doet.  

� Als je dan kijkt voor een gemakkelijk job (70 procent doet het sowieso goed) en je gebruikt een zwakke test (.25) en 
we nemen maar 5 procent aan, dan gaat al 86 procent van de werknemers het goed doen in de job.  

� Als we nu een zeer goede test hebben (.70) en we selecteren streng (0.05), dan gaan we 100 procent goeie 
werknemers hebben.  

Wat we dus kunnen besluiten, is dat de waarde van de testing niet alleen afhangt van de test- criteriumcorrelatie, maar ook 
van de base rate en de selectieratio.  
4.2 Kosten testing 

Waar we ook naar moeten kijken, zijn de kosten die de testing met zich meebrengt.  

Bv. De WAIS is een vd meest gebruikte intelligentiebatterijen en meet zeer betrouwbaar. Maar het probleem is dat het een 
fortuin kost, want hoogopgeleide mensen moeten individueel die test afnemen en interpreteren en het duurt behoorlijk lang. 
Daarom gaat men dat vaak gewoon met papier en potlood laten invullen of via een computertest laten afnemen. Dit is dan iets 
minder goed, maar het kan wel op grote schaal afgenomen worden.  

4.3 Fairheid 
Waar we tenslotte ook naar moeten kijken, is de fairheid (zie later). In welke mate is de testprocedure fair tov verschillende 
groepen, bv. ten overstaand mannen en vrouwen.  
5. Validiteitsgeneralisatie 

Tenslotte hebben we nog het probleem van validiteitsgeneralisatie. Dat stelt zich niet alleen wanneer we kijken naar 
constructvaliditeit, maar ook wanneer we testen willen gebruiken in de praktijk.  

Zo is er in de literatuur heel veel discussie geweest over de waarde van intelligentietesten: Kan men intelligentietests gebruiken 
voor heel veel verschillende functies, of enkel voor specifieke functies en onbruikbaar voor andere functies. Uit onderzoek 
blijkt het tweede eerder te kloppen. 

In bepaald onderzoek vind je een positief verband tussen intelligentie en jobprestatie, en in ander onderzoek vind je een minder 
sterk verband, in nog ander onderzoek vind je helemaal geen verband. Dat blijkt nogal te fluctueren van onderzoek tot 
onderzoek.  

� Een verklaring voor die fluctuatie is dat intelligentie maar specifiek relevant is voor een bepaald type van jobs.  

� Een andere verklaring is dat er allemaal meetfouten en artefacten zijn.  

o Er kunnen administratieve fouten zitten in het onderzoek,  
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o Of men gebruikt te kleine steekproeven,  
o Er worden correlaties berekend met niet-continue variabelen,  
o Er is een beperkt bereik (bv. men gebruikt een homogene populatie) 
o De onbetrouwbaarheid van het criterium. 

Schmidt en Hunter hebben een zeer grote meta-analyse gedaan waarbij ze heel veel studies over de relatie tussen intelligentie 
en jobprestatie hebben samengebracht en ze hebben daarbij heel expliciet naar mogelijke foutenbronnen gekeken. Ze hebben 
dat in kaart gebracht en statistisch gecorreleerd.  

Als je dat doet, blijk je vrij duidelijke evidentie te vinden voor validiteitsgeneralisatie.  

� De correlatie tussen jobprestatie en de scores op een intelligentietest liggen rond .50, en dat verband is relatief 
stabiel over jobs heen.  

� Er is wel indicatie dat intelligentie iets meer voorspellend zou zijn bij moeilijkere jobs dan bij eenvoudige jobs, maar 
over het algemeen blijft het verband tussen een intelligentietest en jobprestatie standhouden en is er dus sprake 
van validiteitsgeneralisatie.  

Ze vonden dus niet dat in de ene studie wel een verband werd gevonden en in de andere studie niet. 

Wat dus heel belangrijk is, is om te kijken naar meta-analyses, kijken naar meerdere studies in plaats v naar een studie die gaat 
kijken naar de relatie tss test en criterium.  

Maar langs de andere kant is er wel wel het probleem v confirmation bias: Studies die een theorie bevestigen w gemakkelijker 
gepubliceerd dan studies die geen verband hebben gevonden. Daarom loopt men het risico van enkel bevestigende studies op 
te nemen in de meta-analyse.  

Je moet dus niet alleen kijken naar gepubliceerde studies in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook naar niet-gepubliceerde 
studies in doctoraatsproefschriften. 
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e. Consequenties als basis voor testgebruik: Sociale consequenties 

Het laatste aspect van het validiteitsbegrip volgens Messick zijn de consequenties als basis voor testgebruik. Wat is het gevolg 
van het gebruik van de test?  
1. Anticiperen van neveneffecten en bijproducten  

Belangrijke vraag omtrent het anticiperen op neveneffecten en bijproducten: We moeten nagaan of de gevolgen van ons 
testgebruik te wijten zijn aan constructrelevantie of aan constructirrelevantie. 

- Bv (uit schoolpsychologie): Als je werkt met meerkeuze prestatietoetsen, ga je een bepaald type v cognitieve verwerken v materiaal en 
leren stimuleren. Je gaat namelijk leren nadruk leggen op geheugen en op analytische vaardigheden en minder leren een totaalbeeld te 
ontwikkelen over de leerstof (omdat meerkeuzevragen pijlen naar een klein aspect van de leerstof). Dus de manier waarop men vragen 
stelt heeft een effect op hoe men de cursus leert.  

Dan is de vraag: Is dit wenselijk of is dit niet wenselijk? Dat kan afhangen v vak tot vak. Bij een wiskunde-examen ben je misschien vooral 
geïnteresseerd in analytische vaardigheden en is het geen probleem. Bij een geschiedenisexamen is dat misschien wel een probleem 
omdat je net wil dat mensen een globaal beeld kunnen vormen van de leerstof.  

De vraag is dus of het effect dat we vinden constructrelevant of constructirrelevant is.  

- Bv. Binnen toelatingsproef voor psychologie zit een onderdeel over mechanisch redeneren. Dit gaat als gevolg hebben dat hier minder 
vrouwen een meer mannen gaan zitten. Dat is een probleem, want mechanisch redeneren is constructirrelevant voor een opleiding 
psychologie.  

Als je in een toelatingsproef voor burgerlijk ingenieur vragen stelt over mechanisch redeneren, dan gaat dat hetzelfde effect hebben, 
namelijk meer mannen, maar dat is geen probleem want dat is constructrelevant omdat het inherent is aan het construct dat je wil 
meten.  

We moeten dus niet alleen kijken of onze test de bedoelde doelstelling haalt (bv. Als we een selectieproef invoeren, zien we 
dan dat procentueel gezien meer mensen slagen voor de opleiding?), maar we moeten ook kijken naar het geheel v effecten 
(en dus ook de onbedoelde effecten).  

2. Voorgesteld gebruik afzetten tegen alternatieven  

Vervolgens is het belangrijk dat we het gebruik van psychologische testen gaan afzetten tegen mogelijke alternatieven. 
Mogelijke alternatieven kunnen te maken hebben andere vormen van testen, andere assessmentprocedures.  

Bv. In een selectiecontext is het misschien soms beter een intelligentiebatterij af te nemen face-to-face ipv met papier en pen. 
Dat kan bv. bij mensen die dyslexisch zijn, en wanneer die dyslexie niet relevant is voor de job.  

Het is ook belangrijk na te denken of testgebruik uberhaubt wel interessant is. Wat gebeurt er als we niet testen?  

Waar we ons ook bewust van moeten zijn, is dat er conflicterende argumenten kunnen zijn omtrent de sociale consequenties 
om een test al dan niet te gebruiken.  

3. Implicaties bekijken vanuit verschillende waardenperspectieven 

Het inschatten v sociale consequenties w moeilijk gemaakt, omdat we onze waarden verschillend kunnen beoordelen, bv. 
distributieve rechtvaardigheid: vaardigheden, inzet, realisaties, billijkheid, noden, gelijke mogelijkheden, vraag en aanbod op 
de markt, principe van reciprociteit, algemeen belang, boven een bepaald minimum, gelijkheid. 

In een selectiecontext heb je bv. de vraag naar distributieve rechtvaardigheid: Hoe rechtvaardig is het dat mensen aan testen 
moeten deelnemen?  

- Het probleem is nu dat distributieve rechtvaardigheid verschillende dingen kan betekenen voor verschillende mensen. 
Het kan bv. betekenen dat wordt gekeken naar de vaardigheden. Je kan het rechtvaardig vinden dat iemand die de 
vaardigheden heeft om een job of opleiding te doen daartoe toegang krijgt.  

- Maar je kan distributieve rechtvaardigheid ook opvatten itv noden. Wie het meest nood heeft aan die job of opleiding, 
moet toegang krijgen.  

- Of je kan nog een ander critrium hanteren: gelijkheid. Iedereen moet gewoon dezelfde kansen krijgen.  

Dus afhankelijk v hoe je het begrip distributieve rechtvaardigheid invult, ga je op een andere manier omgaan met die testen. 
Het punt is hier opnieuw: Het is geen probleem, maar je moet het expliciteren en dan nagaan of je test daaraan beantwoordt.  
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Hoofdstuk 3 
a. Fairness 

Inleiding 

Als we kijken naar de nieuwe Standards, dan zijn er niet twee, maar drie grote concepten. Historisch gezien waren er slechts 
twee concepten in het assessmentveld, namelijk betrouwbaarheid en validiteit, maar fairheid is daar onlangs bijgekomen. De 
VS neemt hierbij het voortouw om het belang van fairheid te benadrukken wanneer we de kwaliteit van assessmentmethodes 
beoordelen.  
Wat is nu fairheid? Volgens het woordenboek gaat het om ‘rechtvaardigheid’, ‘redelijkheid’, ‘billelijkheid’ of ‘schappelijkheid’. 
Als we kijken naar het dagdagelijks taalgebruik, dan bedoelen we met ‘fair’ iets dat ‘eerlijk’ of ‘oprecht’ is.  

Wat wij ermee bedoelen, is in welke mate mensen met verschillende achtergronden (mannen vs. vrouwen, blanken vs. 
zwarten, etc.) eerlijk w behandeld wanneer ze een test afleggen en obv een test geëvalueerd w. Dat is de kernvraag bij fairheid.  

Het achterliggende idee is dat het te maken heeft met het creëren van gelijke kansen. In welke mate gaat het gebruik van een 
test mensen meer gelijke kansen geven of net niet? Dat is een zeer fundamentele kwestie. In onze wereld die steeds meer 
multicultureel wordt, is dit een heel belangrijke zaak.  

Dit principe v fairheid maakte snel opgang in de VS in kader v selectie voor hoger onderwijs. Diegenen die vroeger binnen 
geraakten in grote instellingen zoals Harvard of Yale, hadden een bepaald netwerk, hadden naar de juiste scholen geweest, 
etc. Maar men wou dat veranderen door een ingangstest in te voeren zodat mensen zonder dat netwerk of die achtergrond 
maar toch met de juiste competenties konden binnen geraken. Men voerde dus een ingangsexamen in net vanuit het idee om 
iedereen gelijke kansen te bieden. Maar nogal paradoxaal wordt de dag van vandaag hierover heel wat gediscussieerd. Men 
argumenteert dat het net mensen uit lagere sociale klassen zou tegenhouden. In deze context heeft men sterk nagedacht over 
fairheid: In welke mate is het fair om mensen bepaalde testen te laten afleggen? Geeft hen dat een terechte kans of niet om 
zich verder te ontwikkelen?  

Maar waarover gaat fairheid nu vooral?  

• Fairheid gaat vooral over de vraag of de inschatting die je maakt ve kenmerk ve persoon effect kan w geïnterpreteerd 
en gebruikt zoals je het bedoelt of zoals de test bedoeld is.  

• Of anderzijds gaat het over kenmerken van de geteste persoon of contextfactoren die ertoe lijden dat dat niet het 
geval is, dat de test niet wordt gebruikt zoals bedoeld. Dit wil zeggen dat fairheid eigenlijk een validiteitskwestie is. 
Heel veel concepten die besproken werden bij validiteit, gaan dan ook hier terugkeren, maar onder de noemer van 
fairheid.  

• Stel dat je een verbale kennistest maakt, en je steekt daar heel veel vragen in over racen, vissen, voetballen, 
bergbeklimmen, etc., dan ga je de jongens bevoordelen. Dat is niet fair als je verbale vaardigheden wil meten, want 
op die manier meet je gewoon kennis van specifieke interesses die vooral jongens interesseren.  

• Het is dus in zijn kern een validiteitskwestie want je meet niet goed wat je bedoelt te meten met die test.  

Fairheid is een validiteitskwestie die doorheen het volledige testproces aandacht moet krijgen, vanaf de constructie tot 
de concrete toepassing in de praktijk.  

Fairheid is ook iets dat we moeten evalueren voor concrete contexten voor concrete personen. Want wat bepaalt de 
testafname? Niet alleen de test, niet alleen de vaardigheid of het kenmerk dat we willen meten, maar ook de context waarin 
het gebeurt (bv. anoniem vs. niet anoniem) en andere kenmerken van de geteste persoon (bv. geslacht).  

Wat we gaan doen om de fairheid te bevorderen, is aanpassingen aanbrengen aan de test en opletten dat we niet ten onrechte 
gaan bevoordelen (bv. een kind met dyscalculie een rekenmachine geven op het examen, kan leiden tot extreme voordelen).  

Soms kan het zijn dat door niet aan te passen dat we sommige mensen ten onrechte benadelen, soms kan het ook zijn dat 
door aan te passen we sommige mensen ten onrechte gaan bevoordelen. Fairheid is dus geen gemakkelijke zaak. Er is dikwijls 
geen gemakkelijke oplossing en we moeten de complexiteit van de situatie goed proberen in te schatten.  
2. Algemene visies op fairheid  

Als we naar de assessmentpraktijk kijken, zien we dat er vier grote benaderingen zijn op fairheid. Die vier vormen van fairheid 
sluiten elkaar niet uit. Het ene kan samengaan met het andere.  
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2.1 Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen  

Het idee van psychologisch testen is dat we mensen dezelfde kans geven om hun kunnen of hun kenmerken te laten zien. Dat 
doen we typisch door te standaardiseren vd testafname en de scoring (bv. zelfde tijdslimieten, zelfde vertrouwdheid met 
technologie, zelfde technische kwaliteit van apparaten). In de testhandleiding staat op welke manier de test moet afgenomen 
worden.  

Een test op een andere manier of in een andere context afleggen, kan serieuze effecten hebben. Kinderen scoren bv. 
hoger op de WISC als ze die thuis afleggen dan in een schoolse context. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
kinderen zich thuis meer op hun gemak voelen en dat er dus minder testangst is. Een andere mogelijke verklaring is 
dat thuis testen een meer familiare houding creëert, wat ervoor zorgt dat de testleider onbewust het kind wat meer 
aanmoedigt. Hoe gaan we proberen dergelijke ongewenste effecten te vermijden, door te standaardiseren dus.  

Over het algemeen zijn traditionele regels nodig en werken ze goed, maar soms kan dat ook problemen opleveren.  

Stel dat je een leesvaardigheidstest afneemt bij een persoon die slechtziend is, dan kan het zijn dat je het lettertype 
moet vergroten. Maar dan is dat niet meer gestandaardiseerd, maar het geeft die persoon toch een eerlijke kans om 
de leesvaardigheidstest zo goed mogelijk af te leggen.  

Dus we gaan standaardiseren om de behandeling fair te houden, maar soms kan dat zelf onfairheid introduceren en moeten 
we flexibel zijn.  
2.2 Fairheid als afwezigheid van meetvertekening  
De tweede benadering is psychometrisch. We gaan gewoon kijken of een instrument op dezelfde manier functioneert voor de 
verschillende subgroepen. We kunnen dat op verschillende niveaus doen.  

2.2.1 Differentieel itemfunctioneren  

⇒ Op het niveau van de individuele items, de items functioneren anders voor de verschillende groepen:  
• Uniforme vertekening 
Bv. is de moeilijkheidsgraad van elk item hetzelfde voor mannen en vrouwen of voor autochtonen en allochtonen? In een 
woordenschattest kan je bv. vragen ‘Wat is spek?’, dan gaan kinderen met een moslimachtergrond benadeeld zijn, omdat 
dit varkensvlees is. Moslimkinderen die sterk taalvaardig zijn gaan hierop misschien wel kunnen antwoorden, maar het 
item is gemiddeld genomen moeilijker dan voor kinderen die geen moslimachtergrond hebben. 
• Niet-uniforme vertekening 
De discriminatiewaarde van dat item is niet hetzelfde voor de verschillende 
groepen.  
Lager op vaardigheid; moeilijker. Hoger op vaardigheid; makkelijker (zie figuur).  

2.2.2 Differentieel testfunctioneren 

We kunnen over alle items heen gaan kijken of de testscore dezelfde betekenis heeft voor de verschillende groepen.  

Als heel veel items fouten vertonen, dan zal die totale testscore problematisch zijn. Als er maar een verkeerd item inzit, dan 
zal die globale testscore wel nog meevallen.  

2.2.3 Predictieve vertekening  

In de praktijk willen we de test voor iets gebruiken, bv. in kader van selecties. Dan kunnen we een probleem hebben met 
predictieve vertekening, namelijk dat we niet dezelfde voorspellingen maken obv een test.  

Er wordt bv. vaak gediscussieerd dat intelligentietests gebiased zijn tegen zwarten, dat die intelligentie vooral goed meten bij 
blanken maar niet bij zwarten.  
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Stel dat zwarten een blanken dezelfde score halen op een test, dan voorspel je met die score een betere prestatie voor zwarten 
dan voor blanken. Hoe kan dat? Als bv. een intelligentietest allerlei zaken bevat waar mensen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond niet mee vertrouwd zijn, die test is eigenlijk te moeilijk voor hen gegeven hun onderliggende reële vaardigheid, 
en dan gaan zij lager scoren op die test qua IQ dan het IQ dat ze werkelijk hebben.  

Het IQ van een blanke wordt beter gemeten en het IQ dat die haalt op de test komt 
beter overeen met zijn werkelijk IQ. Uiteindelijk gaan zwarten die dezelfde score 
halen op de test als een blanke het toch beter doen op het criterium omdat nog een 

deel intelligentie niet gevat werd met de test.  

Predictievertekening kan in de twee richtingen gaan. Je kan onderprediceren of 
overprediceren.  

Predictieve vertekening is ook een systematisch probleem. Men gaat bv. de prestatie 
v zwarten obv de test systematisch onderschatten.  

2.2.4 Vergelijkbaarheid van construct  

Je kan nog een stap verder gaan en je afvragen of het wel gaat om hetzelfde construct.  

Sommigen hebben beweerd dat intelligentietesten niet alleen vertekend zijn owv het type taakjes die men gebruikt, 
maar dat het begrip intelligentie zelf niet hetzelfde is over culturen heen. Wat wij dus onder intelligentie verstaan, zou 
iets anders zijn dan wat intelligentie is in Zuid-Afrika. Onze intelligentietesten meten dan niet alleen slecht omdat ze 
de verkeerde vragen stellen, maar omdat het begrip intelligentie zelf een culturele constructie zou zijn.  

We moeten dus kunnen nagaan of het construct vergelijkbaar is.  
2.3 Fairheid als toegang tot het construct zoals gemeten  
Dit houdt in dat we moeten vermijden dat er individuele kenmerken zijn van personen die ertoe lijden dat personen die die 
kenmerken hebben systematisch meer of minder gaan scoren op een test. Wat kan dat allemaal zijn?  

- Gezichtsbeperking: Als je niet goed ziet, kan je niet de gewone versie van die instrumenten beantwoorden.  
- Zegswijze: In sommige instrumenten worden zegswijzen gebruikt, bijvoorbeeld een item ‘Ik zit in de put’. Als je 

dergelijke testen afneemt bij mensen die Nederlands nog niet zo goed kennen of maar als twee taal kennen, dan 
gaan zij dat dikwijls niet verstaan.  

- Dyslexie en taalbegrip: Stel dat je wil nagaan hoe goed iemand taal begrijpt, en je neemt de test af met papier en 
potlood, dan gaan mensen met dyslexie slecht scoren, niet omdat ze de taal niet begrijpen, maar omdat ze gewoon 
probleem hebben met het lezen.  

Dat kan allemaal complex worden in de praktijk, zeker wanneer meer dan één kenmerk interfereert met testing.  

Zo kan het zijn dat je een test moet afnemen bij oudere mensen uit een andere cultuur. Testen zijn niet altijd aangepast 
aan oudere mensen, en mensen uit een ander land begrijpen misschien de taal nog niet zo goed. De test kan dan 
dubbel benadelend werken voor die persoon.  

Bovendien: we moeten ons ook afvragen in welke mate het inderdaad een probleem is voor de meting. Gaat het om een 
vertekening of behoort het tot het construct zoals we het willen meten?  

Stel dat iemand solliciteert voor piloot, en die persoon ziet niet goed, dan gaan we toch die cognitieve tests niet 
aanpassen naar een groter lettertype, omdat goed zicht belangrijk is voor het construct zelf van een goede piloot te 
zijn.  

2.4 Fairheid als validiteit van individuele testscore interpretaties voor bedoeld gebruik  
Fairheid is begonnen vanuit een groepsdenken.  

- Bv. Mannen versus vrouwen. Eerst waren mannen dominant op de arbeidsmarkt, en die testen werden eigenlijk 
gemaakt voor mannen want vrouwen bleven toch thuis. Later begon men dan na te denken over dat men die testen 
misschien best genderneutraal maakt.  

- Bv. In de VS had je ook de tegenstelling tussen blank en zwart.  

Dat is groepsdenken; Groep A en B, slechtzienden en goedzienden, etc.  

Maar… Er is niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen v getesten (geslacht, taal, cultuur, beperkingen, etc.). 
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We kunnen fairheid zien als iets dat met het individu te maken heeft die de test aflegt. We kijken naar individuele kenmerken 
vd getesten, die kunnen interageren met contextuele kenmerken vd testsituatie (dit kan zeer complex zijn: bv. taaltesten maken 
in een andere taal dan de moedertaal).  

We moeten dus niet alleen denken itv brede categorieën, maar ook kijken naar die persoon die die test aflegt. Wat zijn mogelijk 
vertekenende factoren?  

Bv. Als iemand in kader van psychodiagnostiek een test zou moeten afleggen, maar je ziet dat die persoon op dat 
moment net de griep heeft, dan moet je de test uitstellen.  

Wat belangrijk is, is dat fairheid niet hetzelfde is als gelijke (gemiddelde) uitslagen! 

• Het feit dat 2 groepen gemiddeld verschillende resultaten halen, is op zichzelf geen argument tegen de fairheid. Dat 
toont misschien wel een maatschappelijk probleem aan (bv. sommige groepen krijgen geen goed onderwijs), maar is 
niet voldoende evidentie dat er een probleem is met een test.  

• Maar het is wel een indicatie dat we moeten onderzoeken waar die verschillen vandaan komen. We moeten meer 
aandacht hebben voor mog. bronnen v vertekening! 

3. Bedreigingen van fairheid en valide interpretaties van testscores  

Bedreigingen zitten op verschillende niveau’s, nl. 

1) Testinhoud 
2) Testcontext 

3) Testrespons 
4) Kans om te leren 

3.1 Testinhoud  

Dit hebben we eigenlijk al besproken bij validiteit. Er kunnen allerlei inhouden zijn die voor de ene dan wel de andere groep 
problematisch zijn. Het gaat over de constructirrelevante variantie tgv onaangepaste testinhoud. 

Enkele vbn zijn… 

- Moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen. Op deze manier creëer je onfairheid richting SES (we testen woordkennis 
en niet kritisch lezen).  

- Verschillen in interesse voor testmateriaal. Bv. als je een test maakt in verband met allerlei uitdagende sporten, dan gaan 
jongens bevoordeeld zijn tov meisjes.  

- Verschillen in herkenning/familialiteit/vertrouwdheid in het testmateriaal. Bv. in de RPM w figuren gegeven die je moet 
interpreteren vlnr, omdat wij in die richting lezen. Maar als je dit zou gebruiken in een Arabisch land waar men van rechts 
naar links leest, dan zou je bias introduceren. Hetzelfde met puzzels: als je dit vroeger veel gedaan hebt, heb je een 
voordeel in zulke testen.  

- Beledigend karakter van items: wat voor ene beledigend is, is voor andere mss wel.  

3.2 Testcontext  

Vaagheid van testinstructies 

Wanneer een test geconstrueerd w, is het heel belangrijk instructies voor afname heel precies te formuleren. Als men 
instructies op verschillende manieren kan interpreteren, kan er bias ontstaan.  

Interacties met examinator: stereotypedreiging 

Wat nog een probleem kan zijn, zijn interacties met de examinator. Er kunnen stereotypes uitgelokt worden en deze kunnen 
bias veroorzaken, bijvoorbeeld ‘zwarten presteren slechter op intelligentietesten’, ‘vrouwen presteren minder goed op 
wiskundetaken’, ‘Aziaten scoren beter op intelligentietaken’, etc.  

Taal van testing: meertalige kinderen hebben contextspecifieke taalkennis 

Ten derde kan de taal van de testing problemen veroorzaken, vooral bij mensen die als moedertaal een andere taal hebben. 
Er bestaat hier vaak geen eenvoudige oplossing voor, omdat taal vaak contextspecifiek is. Het kan zijn dat men thuis Arabisch 
spreekt en op school Nederlands, maar thuis en op school spreekt me niet over dezelfde dingen. Er zullen dus contexten zijn 
waarbij men zich beter kan uitdrukken in de ene taal en contexten waarbij men zich beter kan uitdrukken in een andere taal. 
Taal kan ook iets zeer lokaal zijn, er kunnen allerlei dialecten bij te pas komen. Dat maakt dat taal een zeer moeilijk aspect is 
bij testing. Een oplossing kan heel specifiek zijn voor bepaalde mensen of regio’s.  
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3.3 Testrespons  

Er zijn verschillen in de vertrouwdheid/voorkeur voor bep. antwoorden (bv. nederigheidsvertekening). Je kan ook verschillen 
hebben tussen groepen in hoe ze verkiezen te antwoorden, of wat cultureel verwacht is. Als mensen zichzelf moeten 
beoordelen op vaardigheden, zijn er culturele verschillen tussen het Westen en Zuidoost-Azië. In Zuidoost-Azië heeft men de 
verwachting dat men bescheiden is. Bijvoorbeeld kinderen uit Singapore doen het objectief iets beter dan Oostenrijkse 
kinderen op school, maar toch gaan ze zichzelf lager beoordelen dan de Oostenrijkse kinderen.  

De testrespons kan ook vereisen dat je bijkomende vaardigheden hebt. Stel dat je in een doolhoventest op papier je weg door 
doolhoven moet vinden, dan heb je een zekere manuele coördinatie nodig. Sommige mensen kunnen misschien wel perfect 
zien hoe ze uit het doolhof moeten komen, maar gewoon weinig coördinatie hebben om met het potloodje de weg aan te 
stippen. Of sommige mensen men doolhoven gemaakt in 3D zodat men met een potloodje doorheen het doolhof kan gaan in 
plaats van een lijntje te tekenen.  

Ook kunnen er verschillende interpretaties bestaan van wat een goede wijze van antwoorden is. Er zijn culturele verschillen de 
mate waarin verwacht wordt dat je mooi en uitgebreid schrijft, of eerder kort en to the point.  
Ook kan de scoringssleutel een effect hebben. Dat moet heel precies en duidelijk zijn bij de testing. Bijvoorbeeld in kader van 
een examen kan het zijn dat kennis van de leerstof wordt getest, maar dat kinderen die nog meer informatie kunnen geven 
extra punten krijgen. Als dat zo is, als dat zo in jouw scoringsleutel zit, dan moet je dat ook laten weten op voorhand, want het 
kan zijn dat kinderen wel extra kennis hebben, maar het niet geven omdat ze denken dat het niet verwacht wordt.  
3.4 Kans om te leren  
In welke mate is het redelijk mensen bepaalde testen voor te leggen? Ze hebben immers misschien gewoonweg niet de kans 
gehad om de gevraagde stof te leren. Als ze die kans niet gehad hebben, creëert dat onfairheid.  

Bv. Recente immigranten, of scholen in achtergestelde buurten (er zijn té veel doorverwijzingen naar BSO, met het 
watervaleffect als resultaat).  

Fairheid hangt ook wel wat af van de context.  

- Als je in alle scholen dezelfde standaard testen zou geven, dan gaan kinderen die in slechte scholen zitten met minder 
gemotiveerde leerkrachten het natuurlijk minder goed doen. Dan is die testing een probleem.  

- Langs de andere kant is algemene testing niet noodzakelijk een probleem bij bv. toegang tot een gespecialiseerde 
opleiding. Als je bijvoorbeeld een ingangsproef maakt voor piloten, dan moet je kunnen testen of de leerlingen een 
basis wiskunde, fysica, etc. hebben, ongeacht hun vorige kansen en opleiding, omdat dit te noodzakelijk is.  

Als een bepaalde slechtere school sommige onderwerpen uit het leerplan niet aangeleerd heeft, dan kan je op groepsniveau 
zeggen dat die leerlingen niet de kans hebben gehad. Maar fairheid geldt ook op het individuele niveau: Zijn er kenmerken van 
de persoon of van zijn/haar context die die persoon mogelijkerwijze benadelen? Dit is moeilijker te identificeren en 
kwantificeren op individueel niveau dan op groepsniveau.  
Wat moeten we dan doen als we vaststellen dat een persoon niet de juiste kansen heeft gehad om bepaalde zaken te leren? 
Dit is problematisch bij het toekennen ve diploma. Moeten we dan een diploma geven of niet? Dit is een maatschappelijk 
probleem waar de dag van vandaag vaak over gediscussieerd wordt.  

4. Omgaan met fairheid  

4.1 Universeel proefopzet (Universal design)  

Hoe moeten we nu omgaan met fairheid? Eerst en vooral moeten we beginnen met een universeel proefopzet.  

Het begrip ‘universal design’ komt eigenlijk uit de architectuur, en het houdt in dat je op voorhand heel goed moet denken 
voor wie een gebouw of ruimte bedoeld is en dat iedereen daarvan dan toegang heeft tot het gebouw (bv. dat ook 
mindervaliden binnen geraken) (Ron Mace, 1996). 

Hetzelfde idee w gebruikt bij psychologische testen: Op voorhand moet je goed nadenken voor wie de test bedoeld is, en in 
functie daarvan ga nadenken over welke mogelijke problemen zich kunnen voordoen. Bovendien moet je identificeren welke 
kenmerken kunnen interfereren.  

Het idee is dus dat we vanaf het begin de test zo ontwikkelen dat het zo fair mogelijk is voor iedereen. Bv. Als je een test wil 
maken voor zowel mannen en vrouwen, dan ga je moeten gedeelde interesses gebruiken, en niet specifiek vrouwelijke of 
mannelijke interesses.  
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4.2 Bij testconstructie  

Hoe kunnen die fairheid nu impliceren bij testconstructie? We kunnen de fairheid in het oog houden wanneer we de testitems 
maken door heel duidelijke instructies te geven aan de mensen die de items construeren.  

4.2.1 Cognitieve bronnen 

We moeten cognitieve bronnen van constructirrelevantie vermijden. We kunnen bv. aandacht vestigen op geen te moeilijk 
taalgebruik te hanteren, of woorden uit specifieke contexten vermijden die er niet toe doen (zoals mbt hobby’s, of religie, etc.). 

4.2.2 Affectieve bronnen 

Ook moeten affectieve bronnen vermeden worden. Dat zijn zaken waar mensen op afknappen als ze de test invullen om heel 
diverse redenen. Voorbeelden zijn:  

• Omstreden standpunten 

Als je een tekst laat lezen voor een test i.v.m. leesbegrip, en die test gaat over de onafhankelijkheid van Vlaanderen, dan gaan sommige 
mensen daar kwaad van worden.  

• Evolutie 

In de VS is de evolutietheorie nog steeds een omstreden gegeven. Als je dus niet exact peilt naar iemands mening over de evolutietheorie 
versus creationisme, stel je hier dan ook best geen vragen over.  

• Verklaring v groepsverschillen 

Hoe kunnen groepsverschillen verklaard worden? Ook in de VS is er hier nog discussie over, over zwart versus blank en wat precies de 
verschillen zouden zijn en of dit genetisch dan wel omgevingsgebonden is.  

• Pijn en dood 
• Religie 
• Seks 
• Stereotypen 
• Terminologie voor groepen 

Ook hier is heel wat discussie over, dit zijn gevoeligheden die verschuiven doorheen de tijd (Black naar coloured people naar people of 
colour, etc.). In Vlaanderen is ook de discussie aan de gang of ‘allochtoon’ wel een goede benaming is, of dat dit niet denigrerend is. Als 
het gebruik van sommige benamingen slechte gevoelens met zich meebrengen en dat heeft niets te maken met wat je wil testen, dan 
moet je die benamingen eruit halen.  

• Daartegenover staat het representeren van diversiteit in de test 

Het kan een positief effect hebben om diversiteit te representeren in het testmateriaal. Bijvoorbeeld op plaatjes die kinderen moeten 
ordenen kunnen zowel mensen van Vlaamse, Marokkaanse, Syrische, etc. achtergrond gerepresenteerd worden, zodat alle mogelijke 
groepen van deelnemers zich kunnen herkennen in die test. Als het alleen maar zou gaan om typisch Vlaamse situaties of typisch Vlaamse 
personen, dan gaan deelnemers met een andere etnisch-culturele achtergrond zich daar minder in herkennen.  

4.2.3 Fysische bronnen 

Ten derde moeten ook fysische bronnen van constructirrelevantie vermeden w. Dat is vooral het geval bij mensen met een 
beperking (bv. slechtziend, slechthorend, dyslexie, etc.).  

Bv. Er bestaan voorleesprogramma’s voor testen waarbij het lezen op zich niets te maken heeft met wat je wil meten.  

Let op, het gaat hier op beoordelingen door experts over het feit of bepaalde items een cognitief, affectief of fysisch probleem 
opleveren. Maar het is niet omdat een expert iets zus of zo beoordeelt, dat dat ook effectief zo is.  

4.3 Bij testvalidering  

We kunnen ook naar fairheid kijken op het moment van testvalidering.  
- We hebben gezien dat we een factoranalyse kunnen gebruiken om te zien wat de interne structuur is van een test. We 

kunnen bv. onderzoeken of we dezelfde Big Five persoonlijkheidstrekken terugvinden bij een Vlaamse en Turkse groep.  
- We kunnen itemvertekeningsanalyses doen. We kunnen nagaan of er evidentie is vr uniforme en niet-uniforme bias is.  
- Je kan ook predictieve vertekening onderzoeken. Dit is niet altijd gemakkelijk, omdat criteria dikwijls in de toekomst 

liggen.  
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4.4 Bij testgebruik  
Bij testgebruik zijn er twee manieren waarmee we aan de slag kunnen:  

- Testaccommodatie  
Wanneer we aan testaccommodatie doen, veranderen niets bij wat we aan het meten zijn.  

Het zijn dus accommodaties die je toebrengt aan een test waarmee je een persoon met een obstakel helpt, maar geen 
voordelen biedt tav mensen die deze accommodaties niet krijgen. Je meet het concept nog steeds op dezelfde manier. 
Dit is het meest interessante, want de persoon wordt nog op dezelfde manier beoordeeld.  

We geven bv. aan slechtzienden een versie vd test met een groter lettertype.  

- Testmodificatie 
Je brengt veranderingen aan die weldegelijk een effect hebben op wat je precies aan het meten bent.  

Stel dat je test een stil-lees-tekst is waarbij mensen dan vragen moeten antwoorden, en bij iemand met dyslexie laat je die 
tekst voorlezen, dan verander je iets aan wat je aan het meten bent.  

In het eerste geval meet je namelijk hoe goed kinderen kunnen lezen en hoe goed ze de tekst kunnen begrijpen om vragen 
op te lossen, terwijl je in het tweede geval enkel nog tekstbegrip meet en niet leesvaardigheden.  

Ander vb: een rekenmachine geven aan iemand met dyscalculie bij het examen wiskunde. 

Je bent iets minder aan het meten. Dan is de vraag: Is dit fair of niet? Dat kan zijn, als je bv. voornamelijk wil kijken naar 
tekstbegrip en minder naar leesvaardigheden. Als je dit doet, moet je wel bijkomend validiteitsonderzoek doen.  

Het is beter te werken met testaccommodatie, maar als dat niet lukt, doen we aan testmodificatie.  
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Gastcollege 
Psychodiagnostiek in een notendop – Mark Schittekatte 

Inleiding 

Prof gaat praten over de globale psychodiagnostiek (met hun afkortingen). Bovendien ook het testpracticum. Ad UGent is men 
fier op het testpracticum.  

Belangrijke dingen waar we het over gaan hebben:  
- Testpracticum PPW 
- Sectie Psychodiagnostiek (BFP): groep van mensen die in België zeggen welke instrumenten goed zijn of niet.  
- Vlaams Forum Diagnostiek (VFD)  

Testpracticum PPW. We doen vooral aan adaptaties hierbinnen. De meeste instrumenten bestaan al, maar hier worden die 
aangepast. Bij WISC-V hebben veel mensen samen gewerkt om dit aan te passen voor dat het op de markt kwam.  

Hoofdactiviteit van de professor is intelligentie. De focus binnen zijn onderzoek ligt op ‘cognitie’ en ‘Cross culturele bias’ = 
problemen bij afnamens van instrumenten bij mensen van een ander origine. Die bias bij intelligentie is vaak dat we mensen 
hun intelligentie gaan onderschatten. Bij de WISC-V is de bias nog niet duidelijk, dat zal binnen een paar jaar duidelijker zijn. 
Ze hebben geprobeerd dit zoveel te voorkomen, maar dat lukt bijna niet om perfect tegen te houden.  

Wat doet de prof? Hij is een klinisch en experimenteel psycholoog (al >30j ad UGent). Prof Schittekatte leidt het UGent 
Testpracticum (PPW).  

1) Testadaptatie ⇒ het adapteren v testen. Prof past de testen aan ad cultuur (bv. Het Vlaams maken vd WISC-V).  
2) Cross-culturele bias ⇒ het psychodiagnostisch meten v intelligentie over culturen heen (elke test is cultuurgevoelig 

en -gebiased).  

Verder is hij… 

- Docent (en organisatie) PEV’s (Permanente Vorming) id klinische pscyhodiagnostiek.  
- Voorzitter (2005-…) BFP Sectie Psychodiagnostiek 
- Voorzitter (2015-2018) Vlaams Forum Diagnostiek – VFD 

De laatste 2 zijn beroepsverenigingen die zich in Vlaanderen specifiek bezighouden met de testkwaliteit (zie verder). Deze 
is niet zo goed. Slechts ¼ vd 500 testen, is bruikbaar.  

Grootste problemen in een school zijn gedrag, motivatie, studiekeuze, ... het instrument om motivatie te meten is 20 à 30 jaar 
oud. De psychodiagnostiek om motivatie en studiekeuze te meten is heel oud in Vlaanderen. Men is al 5 jaar bezig om betere 
instrumenten in kaart te brengen. Deze instrumenten zijn ondertussen bijna klaar om op de markt te brengen.  

Het gaan hem dus over testadaptie van veel verschillende testen zoals: IQ-testen, taal, aandacht, motivatie, ...  

De testadaptatieprojecten (1998-…) waarover men eerder sprak zijn de volgende… 

• WISC-III    broertje v WISC-V 

• Dyslexia Screening Test  dyslexie 

• Tedi-Math    dyscalculie 

• TEA-Ch   test for everyday attention for children ==> aandachtstest 

• WIPSI-III   kleine broertje vd WISC, in 2020 ➝ IV. Deze is vr 2,5-7j. 

• WAIS-IV   vr 18+ 

• CBCL   Child Behavioral Checklist (nr 2 meest gebruikte checklist, na WISC) ==> gedragstest 

• SRS    Social Responsivess Scale (vr ASS) 

Opsomming v belangrijkheid: 

1) WISC-IV  (intelligentie)  
2) CBCL  (gedrag) 
3) TEA-Ch  (aandacht) 
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Voor al deze testen heeft men ih testpracticum een Vlaamse meetlat gemaakt. Een vlaamse meetlat zijn normen (bv. WISC-V 
is voor kinderen v 5j). Testen zijn OK, minstens als ze een vlaamse meetlat hebben (zie verder).  

Wat staat er op het programma? 

Een aantal van de projecten zullen voorgesteld w. We weten dat er zo’n 500 testen/instrumenten zijn, maar slechts 1 op 4 van 
deze instrumenten zijn ‘ok’. Er is veel bias, maar binnen de testadaptie proberen ze er zoveel van te voorkomen.  
Prof gaat een overzicht geven vh testgebruik (VFD) en de kwaliteitscontrole (o.a. BFP) in Vlaanderen.  
We gaan deze les ook de ‘making-off’ zien van de WISC-V. daar zal er weer iets vermeld worden over het cross-culturele. Een 
belangrijke zin van de slide is: “geen test is cultuurvrij’. Hoe hard we ook ons best doen, we gaan nooit een volledig cultuurvrije 
test hebben.  

De laatste 5 jaar is er veel veranderd bij het meten van IQ door deze 3 letter: CHC. Dit is een theoretische visie op intelligentie. 
Dit is een nieuwe positieve wind in Vlaanderen. Het gaat hem over begrijpen waar je mee bezig bent tijdens de diagnostiek.  

CHC is een theoretisch intelligentiemodel die voor een deel id WISC-V verwerkt zit. We moeten weten wat de CHC is, anders 
kan je intelligentie niet meten.  

We gaan ook oplossingen bekijken om de bias te voorkomen. Cultuur is voor de prof een belangrijk aspect. Via de Gentse 
Acculturatievragenlijst (GACS): we gaan meten hoe geaccultureerd de persoon is die voor u zit.  

Stel dat er een Marokkaanse jongen een test komt afleggen, dan neem je deze vragenlijst of om te kijken hoe Marrokaans deze 
jongen vanbinnen nog is. Hoe Marokkaans iemand is, is heel belangrijk om te weten hoeveel fouten je gaat maken. Als dat kind 
vanbinnen heel Vlaams is, dan valt de fout heel goed mee. Onze vondst is dus eigenlijk meten hoeveel onderschatting je zal 
hebben bij het meten van de IQ.  

Literatuurtips: onderstaande zijn artikels over hoe psychodiagnostiek gesteld is in Europa. Het gaat hier over testpraktijken in 
Europa.  

    
1. Testpracticum PPW (RSO: Research Support Office) 

De UGent kan eigen wetenschappelijk onderzoek voeren (⇒ testadaptatie). Zelfs bij diagnostiek bij allochtonen (GACS: Gentse 
ACculturatieSchaal).  

Focus op de testklas (geïnformeerde psychodiagnostiek): bv. Een gevalstudie/casus die digitaal aangeboden w. Het zijn 20/30 
schermen naast elkaar waarbij we zelf het proces van verschillende leerproblemen doormaken. In dit voorbeeld gaat het over 

een kind met dyscalculie. 

Je krijgt info over dat kind (het is hier nog DSM4) en jij moet kunnen zeggen wat er aan de 
hand is. Je gaat zelf stukjes test moeten meemaken, je krijgt info van het kind via gesprek 
ouders, ... en je gaat zelf keuzes moeten maken. Op deze manier leer je testen afnemen 
en deze casussen werden ook opgesteld door experten. Het is niet zo nieuw, maar wel een 
unieke manier van leren.  
We hebben ook een eigen testpracticum waarbij men denkt zowat alles te hebben (testen, tools,…) om tests af te nemen. In 
de testotheek zitten > 1000 ‘paper & pencil’-testen, evenals webgebaseerde testomgeving (‘testmanager’, bv. Qualtrics) en de 
geïnformeerde psychodiagnostiek. In Vlaanderen w er 500 testen gebruikt, maar in het practicum zitten er >1000.  

De website is http://www.testpracticum.ugent.be / https://www.ugent.be/pp/nl/diensten/rso/testpracticum  

Op de website staan veel dingen over kwalificatie van IQ-testen, Vlaamse normen, lijst met meest gebruikte testen, ... er staat 
ook een lijst met alle testotheken. Als je voor een paper een vragenlijst moet afnemen kan je terecht bij de testotheek om zich 
te krijgen over de mogelijke instrumenten. Je krijgt wel geen kwaliteitsinschatting. Dit is een moeilijkheid zeker als je vb op 
zoek gaat testen over hoog sensitiviteit. Dit is nog vrij ‘nieuwe’ en er is nog veel onderzoek naar.  
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Hoe kan je weten welke testen online, iets waard zijn? Er zijn > 100,000 op het internet, maar er zijn 1,000 papier- en 
penciltesten. Op de website via Testen WWW gaat de UGent de weg wijzen naar goede testen online. Deze zijn gratis. 

1.1 SBQ 

Deze die omcirkeld is, is de belangrijkste. Het gaat over de SDQ 
(strenghts and difficulties questionnaire). Dit is een broertje van 
CBCL (gedrag bij kinderen) die online te vinden is.  

Deze w aangeboden in meer dan 100 talen. Het heeft dus een cross-
cultureel voordeel, want je kan in verschillende talen sterktes en 
zwaktes van gedrag van kinderen in kaart brengen. 

Het is uniek want het is gratis (ó WISC: €2,500), in heel veel talen 
en heel veel normen.  

 

1.2 UGent ASEBA – project  
ASEBA is de grote familie en een deel daarvan is de CBCL (child behaviour checklist). Dit is de nummer 2 vd 500 testen die er 
zijn. Er is een paar jaar aan gewerkt geweest want het probleem van de CBCL was dat vooral de norm gemaakt is geweest via 
Amerikaanse en Nederlandse kinderen. Dit is heel erg, want die zorgt voor onder diagnostisering. Je gaat veel kinderen van 
hier niet als ‘problematisch’ zien, omdat de normgroep geen kinderen van hier zijn.  

UGent heeft een eigen meetlat moeten maken/normering moeten maken vd CBCL. Uiteindelijk zijn ze gekomen tot een 
Vlaamse normering. Je mag de CBL wel gebruiken, maar je moet het aanpassen aan Vlaamse kinderen!  

Dit zijn schalen om te kijken naar hoe depressief het kind 
is, hoeveel slaapproblemen het kind heeft, hoeveel 
concentratieproblemen het kind heeft, ... 

Het pijltje naar beneden wilt zeggen dat de lat telkens 
naar beneden moest zodat je rapper zou diagnosticeren. 
Op 8 vd 10 schalen moest de meetlat naar beneden.  
Bv. De lat voor agressie bij Amerikaanse kinderen, ligt 
anders dan bij Vlaamse kinderen. Je moet het dus 
aanpassen als met Vlaamse ogen kijkt. 
Soms moet de lat ook naar boven zoals bij emotioneel 
reagerend. Dit is zo omdat Vlamingen gesloten. Vandaar 
dat de lat hoger moet gelegd worden, want het moet 
echt extreem zijn voordat je emotionele geslotenheid als 
problematisch wordt gezien.  

De 2de meest belangrijke test moest dus aangepast 
worden naar het Vlaamse en dat w ih artikel beschreven: 
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Dit is de laatste slide over CBCL. Die toont het aantal 
problemen gerapporteerd in verschillende landen. Je 
ziet Puorto Rice, Japan, ... 

Deze slide zegt ons dat een eigen meetlat in elk land, niet 
in elk land moet, maar dat er wel grote verschillen zijn. 
Aseba Achenbach is een onderzoeker en hij heeft 3 
groepen onderscheiden van elkaar: 

- De lage groep 
- De middengroep 
- De hoofdgroep  

We hebben al 2 dingen vastgesteld: WISC heeft problemen en CBCL heeft problemen. 
1.3 TEA-Ch (test for everyday attention for children).  
Dit is de 3de meest gebruikte test. Echter… Ook hier zijn problemen bij… 

Op dit moment is dit het meest gebruikte instrument voor aandacht. Onderstaande foto is een voorbeeld van een subtest 
hierbinnen.  

Groot probleem is de meetlat hierbij. De opdracht is dat je 
zoveel mogelijke duo’s van ruimtetuigen moet zoeken en je 
moet deze ook omcirkelen. Elk kind die dit test deed, bleek 
aandachtgestoord! Na een paar jaar onderzoek zijn we eruit 
gekomen dat er een eigen Vlaamse meetlat moest w gemaakt. 
Deze norm was een Australische normgroep. 

Bij dit soort opdrachten zit er een trade-off tussen snelheid of 
correctheid. De Australische kinderen geen eerder voor snelheid 
dan de Vlaamse kinderen die eerder gaan voor correctheid dan 
voor snelheid. Elk kind in Vlaanderen zou aandachtsgestoord 
zijn. Het was dus een heel goed instrument, maar de meetlat 
was fout (en gebaseerd op andere cultuur).  

Voorlopige conclusie over de ‘Vlaamse’ TEA-Ch:  

Sterktes Zwaktes 

- Gebaseerd op recente aandachtstheorieën 
- Verscheiden profielen (visueel, auditief, motorisch) 
- Aantrekkelijkheid 
- Factoren geconfirmeerd 
- Mogelijkheid voor observatie 

- Relatie met IQ uit te klaren 
- ‘Twijfels’ rond testen vd jongste en oudste kinderen 
- Stift, chrono & tabel 8… 
- Geen factorscores! 
- Psychometrisch onderzoek in eigen cultuur is 

onmisbaar! 

Belangrijkste hiervan is dat we veel taken hebben om onderzoek naar cultuur goed te maken.  

2. Vlaams Forum voor Diagnostiek 

In wat volgt is een bespreking/overzicht v een aantal testen die in Vlaanderen bestaan. De diagnostiek, gediagnosticeerd. Atm 
loopt er een nieuwe rondvraag, wij bespreken de vorige (2011). In 2011 verwachtte men 350 instrumenten. Wat blijkt? Er w 
er ruim 500 gebruikt in Vlaanderen, door meer dan 3,000 testgebruikers (afkomstig uit 125 centra).  

De 350 aangeboden testen kunnen we onderverdelen in 17 testdomeinen: 

1. Intelligentie- en Ontwikkelingstests: 30, nog 10, dus 
er w 40 IQ-testen gebruikt in Vlaanderen. We vinden 
er slechts 7/40 goed. 

2. Klinische schalen (81, nog 40) 
3. Aandachtstests (5, nog 10) 

4. Alg. Taal-, Lees- en Spellingtests.. (34, nog 18) 
5. Geheugentests (7, nog 3) 
6. Motoriektests (8, nog 4) 
7. Persoonlijkheidstests (48, nog 15) 
8. Reken- en Wiskundetests (22, nog 8) 
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9. Gezins- en systeemtests (13, nog 3) 
10. Tests voor Executieve functies (6, nog 10) 
11. Tests voor Visueel-ruimtelijke perceptie (4 nog 15) 
12. Andere neuropsychologische tests (6, nog 20) 
13. Schoolvorderingentests (7, nog 5) 

14. Leerlingvolgsystemen (13, nog 5) 

15. Studeertests (7) 
16. Belangstellingstests (17) 
17. Outcome tests (effectmetingen; 8, nog 3)

Deze testen w gebruikt in 12 sectoren: 

• CLB 
• CAR (revalidatiecentra) 
• GGZ (Kinderen –Volwassenen) 
• MPI 
• PAAZ (psychiatrie) 

• PMT (Psychomotorische Therapeuten) 
• Logopedisten 
• Psychiatrische ziekenhuizen 
• BW, PVT & via het tijdschrift Signaal...  
• … 

 

Over alle sectoren en domeinen heen zien we de top-/hitlijst: 

In alle instellingen, bij 3,000 gebruikers, zien we de WISC-III, CBCL en de TEA-Ch 
(intelligentie, gedrag en aandacht) het vaakst terugkomen. 

Voor deze 3 gaan we ze kort toelichten. 

 

“Wat zit er in die bovenkamer?” We gebruiken in België alle W’s (Wechsler’s).  

In Nederland hebben ze hun eigen testvormen, nl. SOM, RAKIT, etc.  

 

“Wat scheelt er?” 

 

Persoonlijkheidstesten zijn een pijnpunt. Hier zijn heel veel testen voor, maar prof 
verwittigt ons dat er ook heel veel niet OK zijn. Ook bij diegene die zich 
wetenschappelijk noemen.  

Bovendien: het is belangrijk om te zien waarvoor een test gebruikt w. Als een test 
gebruikt w om iemands leven te bepalen (bv. toerekeningsvatbaarheid).  

Persoonlijkheidstesten id top 15, los vh doel, zijn veel v projectieve aard. Dwz bv. 
tests zoals Rorschach. Dit is NIET WS’elijk! De NEO-PI-R heeft ook zijn nadelen, 
maar het heeft ook veel voordelen tegenover de projectieve tests. 

HIPIC = voor kinderen (staat er niet in) 

Zinaanvultest: je krijgt een zin die je moet aanvullen. Nadien zal er gezegd worden 
wie je bent. Deze test dateert van 1947!!! Zeer oud, maar ook tekort aan 
wetenschappelijk evidentie. 
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2.1 Conclusie testgebruik: 

- We beschikken over een uitgebreide update over testgebruik in Vlaanderen (anno 2010-2011). 
- Bij het in kaart brengen blijkt dat er enorme diversiteit is, nl. > 500 testen!  
- De kwaliteit (meetpretentie en psychometrische kenmerken) is maximum acceptabel bij ¼ vd tests zijn én de kwaliteit 

primeert vaak niet bij de keuze ve test.  
- Mensen houden zich sterk vast ad ‘oude’ testen, die ze gewoon zijn, ipv gebruik te maken van de nieuwe tests. 
- Er is een roep naar recente én Vlaamse normen 
- Er zijn vaak foute meetlatten, ook voor de meer populaire testen. Met de CBCL, TEA-Ch, etc… uit de top 10 zijn er veel 

foute meetlatten! 
- Persoonlijkheid kent verouderde instrumenten 

3. Kwaliteit van testen 

Er zijn 4 instanties v belang bij het meten vd kwaliteit v instrumenten. Bij het spreken over kwaliteit ga je het hebben over: 

- Cotan (Comissie Testaangelegenheden Nederland): kwaliteit door een Nederlandse bril (goede oude standaard)  
- Cap Vademecum: Vlaamse Bril 
- BFP: Belgische Federatie* 
- EFPA “Board of assessment”: Europese bril* 

We hebben een Vlaamse bril voor IQ testen en tegen dat wij gaan werken zal er ook een Europese bril zijn. Dit zijn instanties 
die u zeggen of u product/instrument ok is of niet ok is.  

De WISC-V w door Cotan en ook door het Europese centrum geëvalueerd. Het zal nog even duren voor ze kunnen zeggen dat 
de WISC-V ok is. Die is nu nog niet quality proof. 

*Focus: Belgische Federatie van Psychologen  
Men kijkt naar tests door een Vlaamse bril. Belangrijk om te kijken naar een Vlaamse steekproef. CHC speelt een rol in de 
kwaliteit van de testen. In de IQ test worden 2 dingen gemeten: (1) A = Algemene intelligentietest (2) S = Specifieke 

intelligentietest. 

- Dit is de Vlaamse BFP-kwalificatie van testen. De WISC-V is 
gevalideerd en genormeerd, maar is nog geen A+, A, B, C, D. 
C en D is onvoldoende goed. 8 op 37 is maar een A, A+, B. Die 
kleine A’s en S’s dat is algemene of specifiek.  

- De KAIT heeft een voldoende.  
- VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap.  
- RIZIV: ziekteverzekering. Er w naar BFP geluisterd om te 

weten of iets terugbetaald moet worden 
Het zijn dus niet enkel kwalificatie voor ons, maar ook voor 
overheidsinstellingen.  

- Er is 1 A+. de CoVaT-CHC is het enige dat volledig Vlaamse 
gemaakt! Nu is men bezig met de digitale CoVaT-CHC. Dus 
het is nog niet volledig af.  

De overheid gebruikt dus ook kwaliteitsinschattingen.  

*Focus: EFPA 

EFPA zal onze toekomst zijn. Het is het Europese instantie vr kwaliteit. De kwaliteitscentrum bestaat nu eindelijk, na lang zagen 
bij de overheid. De nieuwe kwaliteitsschatter kan je op de slides terugvinden wegens betrouwbaarheid (Hoofdstuk 6, deel 1, 
slide 53). 

Kwaliteit kan je samenvatten in 3 puntjes: 

1) Betrouwbaarheid  

Ø Interne consistentie/samenhang. ⇒ meet je iets samenhangend? Zit je schaal goed ineen 
Ø Stabiliteit ⇒ Test-hertest. Als ik mijn test opnieuw zou gebruiken om dezelfde persoon te meten, hoe stabiel blijft alles?  
Ø Intercodeursbetrouwbaarheid ⇒ Als 2 personen dezelfde test afnemen van iemand, blijven de scores dan stabiel? 

2) Validiteit 
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Ø Structuur (EFA of CFA)  
Ø Convergent en discriminatie (Meet vb de WISC en de WPPSI hetzelfde?) 
Ø Criteriumvaliditeit (In welke mate kan een intelligentietest schoolresulaten voorspellen?) 

3) Normen: Eigen normen eerst! Je moet testen hier hebben met Vlaamse normen.  

4. Kenmerken psychodiagnostiek in het algemeen 

Over dit deeltje komen geregeld examenvragen! 

Belangrijke om dit te kennen omdat vaak de vraag komt naar waarom ‘testen’ en psychodiagnostiek bestaat. Deze kenmerken 
tonen waarom de testen zeker zin hebben mits voldoende onderzoek.  

Het is een meerwaarde om therapie te kunnen geven door de objectieve, wetenschappelijke bonus, maar er zijn voorwaarden: 

- De test moet OK en waardevol zijn. 
- De test moet aansluiten bij de uitgangsvraag. Veel instellingen nemen batterijtesten af. Bv. Kind heeft hoofdpijn ➝ 

deze 4 testen moeten afgenomen w. Soms w er teveel getest.  
- De test moet passen bij de geteste. Soms is een test te moeilijk voor mensen: bv. te moeilijke zinnen voor mensen 

met problemen, problemen bij mensen met kleurenblindheid, cultuurproblemen. 
- We moeten correct afnemen! Hierna moet het goed verwerkt, geïnterpreteerd en ingebed worden in geheel van 

vaststellingen en observaties (bv. Opleidingen, o.a. PAV).  
➔ Van kwantitatieve metingen naar kwalitatieve integratie  

➔ Niet testen om te testen  
Denk ad wetenschappelijke criteria van de testen! 
5. WISC 

5.1 Het WISC-V project in Vlaanderen (2015-2017)  

De icoontjes die hier staan voor alle instellingen die aan de 
WISC-V hebben gewerkt. De bedoeling van de WISC-V is om 
cognitieve vaardigheden in kaart te kunnen brengen, 
namelijk IQ. 

 

Dit is de WSIC-3 waar de meeste psychologen nog mee 
werken. Vanaf volgend jaar zal iedereen hopelijk met de 
WISC-V werken. Met die WISC-3 kwam men tot een totaal, 
verbaal en performaal IQ. Dit zou weg moeten!  

Vanaf de WISC-V gaat men sterktes en zwaktes op 
cognitieve vaardigheden. We gaan wel nog zeggen welk IQ 
het kind heeft, maar nadien zullen we pagina’s schrijven 
over alle sterktes en zwaktes van het kind. Er is een 
overgang van een getal naar een cognitief 
vaardigheidsprofiel.  
Subtesten “onvolledige tekeningen” “figuur leggen” en 
“plaatjes ordenen”, horen nog bij de WISC-3, maar zijn bij 
de WISC-V weggevallen.  

 

5.2 Making-off  
Het maken van de WISC-V heeft 3 jaar geduurd en dan gaat men: vertalen, controleren, pilote onderzoek doen, schrijven, ... 
men heeft ook getracht om taal- en biasexperten te laten kijkan naar de test om zoveel mogelijke bias te vermijden en de 
slechte items eruit te halen. Men tracht:  

- Cultuurvrij te zijn 
- Geslachtsverschillen te vermijden  
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- Leeftijdsproblemen te vermijden  

- Regio problemen te vermijden  
5.2.1 Waarom een nieuwe WISC? 

De WISC-3 is het eerste ‘kindje’ van de professor. Hij ziet het als een dinosaurus. V-P (verbaal- performaal) was belangrijk bij 
de WISC-3, maar dat moet weg. Er is geen fluid intelligence aanwezig! Er is geen redeneren bij en dat moest veranderen bij de 
WISC-V. De normen van de WISC-3 waren 15 à 20 jaar geleden gemeten. We hebben het flynn-effect en dat maakt dat we om 
de zoveel tijd ons meetlat moeten verschuiven.  
Flynn-effect: stelt dat om de 10-15 jaar, de mens zijn IQ 3 tot 4 IQ stijgt. We hebben dus om de zoveel tijd een nieuwe WISC 
nodig hebben.  
We zijn van de WISC-3 naar de WISC-V gegaan, we hebben 4 dus overgeslagen. Heeft te maken met de leeftijd.  
Kortom de belangrijkste meerwaarde van de WISC-5 = cognitieve vaardigheidsprofiel  

- Men kent niet alleen het getal alleen, maar ook de sterktes en zwaktes ve persoon. 
- HGD = handelingsgerichte diagnostiek. Met de WISC 3 was er een getal, maar we wisten niet goed wat we ermee 

moesten doen. Met de sterktes en zwaktes kunnen we meer handelingsgericht werken.  

 

Deze slide toont de WISC-3. De professor spreekt van het feit dat hij 
daar 10 à 15 jaar geleden aan heeft gewerkt, maar het bestond 
eigenlijk al 10 jaar langer. We liepen achter op Amerika. Op het 
moment dat we WISC-3 hadden gebracht bestond er in Amerika al 
een WISC-4. Vandaar dat we direct van 3 naar 5 zijn gegaan om mee 
te zijn met de rest van de wereld. 

5.3 CHC 

Het rood meet geen fluid intelligence. CHC staan voor 3 personen die 
zeggen dat men het IQ (g) willen meten dat bestaat uit een reeks brede 
cognitieve vaardigheden  
IQ is niet meetbaar op zich, maar we meten dat door al die aparte delen te 
meten. Bij de WISC worden de volgende dingen niet gemeten: vloeiende 
intelligentie; kortetermijngeheugen, auditieve informatieverwerking, 
langetermijngeheugen.  
Met de WISC-V wordt er veel meer gemeten en dat maakt dat men een 
goed rapport kan opstellen. Het grote verschil tussen beiden is dus hun 
meetbereik.  

Tussen de WISC-3 en de WISC-V zit ongeveer 20 jaar tussen. Als Flynn gelijk 
heeft dan moet de meetlat 6 à 10 punten verlaagd zijn. Het flynn-effect is 
maar 1,5 punten! De WISC-V is niet zo sterk verlaagd. Conclusies:  

- Flynn-effect neemt af. We kunnen niet blijven groeien  
- Er is maar 1,5 punt verschil omdat we nu andere vaardigheden gaan 

meten dan bij WISC-3. Flynn-effect valt mee bij de WISC-V. 
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Verschillende IQ testen, meten verschillende testen. Je kan met IQ-test 
1 een andere uitslag krijgen dan met IQ-test 2 en daar willen we vanaf 
geraken. We noemen ze allemaal intelligentietesten, maar je krijgt te 
diverse antwoorden. De instrumenten zijn te divers om te meten. 

 

Met de WISC-V hebben we geen 3 getallen meer, maar we hebben 5 
soorten indexen. Er bestaan 9 pagina’s aan output bij deze tests en het 
toont alle zwaktes en sterktes (en niet meer 1 getal). 

Elke subtest heeft een bep. vaardigheid.  

 

Dit is een illustratie van de afname. Je ziet heel veel data en het is als 
een foto van onze cognities. 

Afh. vd soort IQ test, krijg je een ander soort IQ.  

Binnenkort zal er een digitale afname en scoring zijn. Nu moeten we de scores nog bekijken via een boek, maar dat zorgt voor 
fouten. Er is wel een serieuze dosis scepsis over “het (geheel) digitaal afnemen”, vanwege (voorlopige) onvoldoende evidentie 
van onderzoek naar equivalentie en het ontbreken van normen bij deze manier van testafname.  
⇒	De pen en papier afname zal niet dezelfde score afnemen als wanneer je het online zou doen. Er is nog veel onderzoek nodig 
naar equivalentie (gelijkheid) tussen beide scores, maar toch brengt Pearson al van alles uit.  
Bottom line: digitale afname bestaat al, maar er is nog veel equivalentie onderzoek nodig. Stel dat ze elk eigen scores brengen 
die niet gelijk zouden zijn aan elkaar dan zouden we nood hebben aan nieuwe eigen normen voor het digitale en eigen normen 
voor de pen en papier versie.  
De WISC bestaat in Amerika uit 21 subtesten, maar wij kennen er maar 14. Die 14 is ook al zwaar voor die kinderen, want het 
duurt ongeveer 2 uur. Stel dat we met die 21 subtesten zouden werken, dat zou er echt over gaan. Elk van die subtesten meet 
iets specifieks. Bv. Woordenschat meet Gc. Matrixen meet fluid. 
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Je zou met 7 subtesten ook kunnen werken, maar de bedoeling is dat we voor 
ons practica alle 14 subtesten gaan afnemen want dan hebben we veel meer 
info.  
Professor heeft moeite met tekeningen, want ervaring zegt dat foto’s stoel, 
hoed, wekker treurige keuzes zijn. Het zijn biasmateriaal. Die stoel op de foto is 
heel oud en sommige mensen van andere culturen kunnen deze afbeeldingen 

minder goed herkennen en dat speelt in hun nadeel bij het onthouden.  
5.4 Steekproef van de WISC-V 

De prof moest 6 kinderen zoeken van Limburg van 6 tot 16 jaar met een bepaald soort moeder en onderwijs. Dit is gewoon 
een foto van een steekproef. Voor het practicum van vorig jaar moesten ze specifiek op zoek gaan naar kinderen van een 
bepaalde regio. Wij mogen dit jaar zelf onze participanten kiezen. Er zijn 800 afnames gebeurd, maar slechts 395 waren goed. 
De lat lag op alle vlakken hoog.  
Van alle variabelen (regio/schoolniveau, SES, etniciteit, urbanisatie) is de SES (meer specifiek opleiding moeder) het belangrijkst 
voor de professor! Kinderen v ouders met een lage opleiding mogen meestal van thuis niet deelnemen, maar je hebt deze 
groep wel nodig.  

 
Extra onderzoeken:  

- Test-hertest 
- Stabiliteit/ interbeoordelaarsonderzoek 
- Neventestenonderzoeken (WISC-3, WPPSI, WAIS) 

- Klinische groepen (laagbegaafd, hoogbegaafd, ADHD, ASS, ...)  
6. Allochtonen in het onderwijs 

De IQ testen zijn heel bias. Die gaan 10 punten onderschatten bij Vlaamse kinderen van allochtone afkomst. Er is ook een 
verband met hoe kinderen doorstromen: er zijn verschillende rendenen waarom weinig allochtonen in het hoger onderwijs 
zitten. 1 van de redenen is de foute studiekeuzeoriëntering op basis van bias in de instrumenten. Pedagogen en psychologen 
zijn door die instrumenten zelf bias.  
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We hebben al gezien in de TEA-Ch dat er veel verschillen zijn tussen Vlamingen en Australiërs. We gaan nu eens kijken naar 
Vlaamse kinderen met Marokkaanse of Turkse ouders. Ook zitten er allochtonen in de steekproef van de IQ testen, de testen 
zijn nog altijd binnen een blanke cultuur opgesteld.  
We zien hier dat de allochtonen 10 à 20 punten minder scoren. Je zou kunnen denken dat het aan de opleiding lag, maar het 
ligt wel degelijk aan de items en bias.  
We zien hier dat hoe verbaler subtesten zijn, hoe meer 
verschil er is. Sommige subtesten maken nauwelijks 
verschil uit. Dus taal speelt zeker een rol. 

Dit is een oplossing om het bovenstaand probleem te kunnen 
voorkomen: WISC onderschat veel punten bij kinderen van 
allochtonen afkomst: GACS. Ze vragen aan elk kind die van een ander 
cultuur zou kunne zijn dit in te vullen. Dit is om te kijken hoe sterk 
een kind vanbinnen Vlaams is. Hoe meer dat een kind vanbinnen 
Vlaams is, hoe minder fouten er zullen gemaakt worden. 

 

Het is niet zo dat je slimmer bent als je Vlaamser bent! De WISC zal gewoon minder 

fouten maken.  
Die vragenlijst bestaat uit het nevenstaande. 

• Gastcultuur: in dit geval is dit Vlaanderen 

• Ethnische cultuur: kan vb Turks zijn. 

Als je met een kind zit die Turkse ouders heeft, in welke mate behoudt die het 
Turks zijn? In welke mate blijft die Vlaams?  
• Assimilatie: bij deze groep zal het minst bias zijn. Die zijn heel Vlaams.  

Voorlopige conclusies van het allochtonen-onderzoek 

- Eindelijk is er onderzoek v dit soort, maar dit is slechts de 1ste stap. Er zijn veel interpretaties die nog ‘open’ liggen.  
- Er zijn veel aanwijzingen dat onderdelen vd WISC-III cultuur-gevoelig zijn… 

o Taal is de belangrijkste oorzaak van de grote verschillen, maar niet de enige. 
o Er is een oplossing. De eerste indicaties zijn verbanden met acculturatie. 

Er is een software aanbieden voor de GACS, maar pas na identificatie kan je dat verkrijgen. 

We nemen nu de WISC-V onder de culturele loep. 

Onthouden 

- Amerikaanse kinderen mogen we niet als norm gebruiken (CBL) 
- Australische kinderen mogen we niet als norm gebruiken (TEA-Ch) 
- WISC zit vol bias voor kinderen met andere origine 
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- Taal is grote handicap in cultuur om te testen 

7. IQ is heel relatief 

Voorbeeld hiervan is dat met rilatine we onze IQ met 10 punten kunnen laten 
stijgen. Ook afhankelijk van het seizoen, ochtend/avond, ... is u IQ anders. De plaats 
waar je de test afneemt maakt 5 à 10 punten verschil uit. 

Dit kan je hieronder zien… 

7.1 Intelligentie meten 

Het IQ meet vooral het analytisch component, maar er zijn ook onderzoekers die 
zeggen dat intelligentie meer is dan die testen want je kan ook emotioneel en praktisch heel intelligent zijn. We moeten IQ dus 
met een korreltje zout zien, het zegt niet alles. Er is meer in het leven dan het analytische denk maar aan persoonlijkheid en 
motivatie. 

• De analytische component: Logisch en abstract redenen, cognitieve vaardigheden om met nieuwigheden om te gaan  
• De praktische component: Goed of minder presteren in alledaagse situaties  

• De emotionele en sociale component: Beeld omgaan anderen en in allerhande sociale situaties  

7.2 IQ en onderwijsniveau 

Dit gaat nog over WISC-3 want we hebben nog niet genoeg info over de WISC-V  

 

Dit toont de relatie tussen IQ en 
schoolresultaten. Je ziet het IQ 
omhooggaan naargelang je stijgt in je 
opleiding. Er is dus wel degelijk een relatie 
tussen beide (tussen .30 en .50). 
 

 

Maar eer je voldoende bovenaan zit in je 
opleiding, dan speelt motivatie en 
persoonlijkheid een minstens even 
belangrijkere rol dan cognitie. 
Je moet een beetje neurotisch zijn, je moet 
niet te extravert zijn of er zijn te veel dingen 
die je gaan afleiden en je moet de zaak ook 
voldoende serieus nemen. 

7.3 Conclusies 

• IQ is een stabiele maat, maar wel maar vanaf de leeftijd van 7 tot 77 jaar.  
o Voor 7 jaar kan een IQ je niet veel zeggen. Het is vrij labiel 	
o Na 77 jaar zijn er teveel storende factoren. 	

• Foute medische of psychopathologische diagnoses, uitgesproken motivatie- of emotionele problemen  
o Als een kind net voor de test gepest is geweest, dan zal de test niet goed lukken en het resultaat zal niet 

de juist IQ zijn van het kind.  
• Impact hertest op korte termijn, kenmerkend sterke stijging performaal gedeelte  
• Advies minstens één jaar bij voorkeur twee te wachten voor hertest met dezelfde test  
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o Je moet altijd vragen aan het kind of die al eens getest geweest is. Als dat kind na 1 jaar nog eens getest 
wordt dan zal de score gemiddeld met 10 punten stijgen. Het nieuwe is eraf.  

8. Take-home message 

- De kwaliteit van instrumenten is soms echt flauw afhankelijk vh doel (denk aan projectieve testen). Diagnostiek kan 
soms echt van levensbelang zijn!  

- Belang van ‘eigen normen’: eigen norm eerst. We hebben Vlaamse normen nodig. 
- Elk instrument heeft culturele bias. 
- UGent testpracticum!!! 
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Thema 7 
Emotionele intelligentie 

Hoofdstuk 1 
Conceptualisering en meting van emotionele intelligentie 

1. Inleiding en conceptualisering van basisbegrippen 

Emotionele intelligentie is een construct dat nog niet zo heel lang bestaat, de eerste publicatie was v 1990 terwijl die van 
intelligentie al in 1905 was.  

• Vroeger: emotie en intelligentie zijn 2 versch. dingen. Emoties = irrationeel, intelligentie = rationeel. Men vond het 
vreemd dat deze ideeën samen zouden voorkomen. 

• De eerste publicatie was heel moeilijk om te publiceren. Uiteindelijk is het een heel belangrijk geworden (ih publieke 
domein).  

Zie verder.  

Er is redelijk veel rond te doen in de literatuur rond wat het precies is, en hoe men het moet meten. Er zijn verschillende 
kampen die het oneens zijn met elkaar. 	 

Er zijn twee grote manieren om emotionele intelligentie te conceptualiseren:  

- De intelligentiebenadering (EI als mentaal vermogen): Men ziet het hier vanuit een maximum performance 
perspectief, men gaat proberen te meten en nagaan hoe goed iemand is in het begrijpen en herkennen van emoties, 
managen van emoties, etc. Men gaat echt taken geven waarop men dan gescoord wordt op hoe goed ze het hebben 
gedaan.  

- Persoonlijkheidsbenadering: Emotionele intelligentie is volgens deze benadering een niet- cognitieve vaardigheid 
die we onder andere kunnen meten via zelfrapportage. We vragen mensen hoe zeer ze inzicht hebben in hun eigen 
emoties. ~Big Five 

Er zijn ook een aantal aanverwante begrippen van emotionele intelligentie:  

- Sociale intelligentie: Overlapt met het begrip emotionele intelligentie  
- Praktische intelligentie  
- Alexithymie: Zeer belangrijk begrip vooral in het domein van de psychosomatiek waarbij men gaat onderzoeken hoe 

het komt dat sommige mensen zoveel lichamelijke klachten hebben  
- Psychologische oriëntatie: In de psychoanalyse naar voor geschoven  

We gaan kijken hoe deze begrippen samenhangen met het begrip van emotionele intelligentie.  

Als we kijken naar de geschiedenis van emotionele intelligentie zien we dat er al voorlopers waren in de literatuur al vanaf de 
jaren ’60.  

Ø Maar het eerste wetenschappelijke artikel waar die term als dusdanig gebruikt en verdedigd wordt om een fenomeen 
te beschrijven is: Mayer, J. D., DiPaolo, M. T., & Salovey, P. (1990). Perceiving affective content in ambiguous visual 
stimuli: A component of emotional intelligence.  

Mayer had het toen ontzettend moeilijk om die paper gepubliceerd te krijgen. Het idee was toen: Je hebt de rede, 
dat is de klassieke intelligentie en daartegenover heb je de emoties. Die w dan gezien als iets onredelijk en het idee 
van die samen te brengen vond men toen een onzinnig idee. Maar als we vandaag de dag gaan kijken naar onderzoek, 
zien we dat emoties helemaal niet onredelijk zijn, ze hebben een eigen bepaalde dynamiek en als we die dynamiek 
snappen kunnen we de redelijkheid ervan vrij goed gaan inschatten.  

Ø Er werd nog een andere paper gepubliceerd van Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). 

Ø Wat interessant is aan het construct is dat het eerste gelanceerd in de wetenschappelijke literatuur en 5 jaar later 
wordt dit gepopulariseerd door Damian Goleman (1995). Dat boek, ‘Emotional intelligence’, is in ‘no time’ ontzettend 
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populair geworden. Het is geen wetenschappelijk boek, het is gewoon wetenschapspopularisering. Goleman is 
eigenlijk een psycholoog die zich vooral bezighield met het schrijven van gepopulariseerde literatuur. Hij was goed 
in het vertalen van wetenschappelijke literatuur naar begrijpbare literatuur voor de populatie.  

Ø Dus dat boek deed emotionele intelligentie in 1995 plots boomen, en in oktober van dat jaar komt het begrip EQ uit 
tegenover het begrip IQ. In no time komt dit op de cover van time- magazine. Een van de gekende (foute) uitspraken 
is: ‘IQ gets you hired, EQ gets you promoted’. Wat we hier hebben is een psychologisch construct dat heel snel de 
algemene populatie is binnengedrongen.  

Een van de redenen dat deze twee begrippen (EQ en IQ) zijn samengebracht is dat de wetenschap al heel stuk verder 
staat waardoor men de eigenheid van emoties op een strikt wetenschappelijke manier kan onderzoeken, terwijl het 
voordien werd gezien als vage concepten. Een andere reden is dat er in 1994 een boek werd gepubliceerd, ‘The Bell 
curve’, over klassieke intelligentie waarin er en heel sterk genetisch standpunt werd ingenomen. Ze claimden dat er 
hier heel weinig aan te doen was en dat het een groot deel van je succes in de wereld bepaalde. Maar dan komt 
Goleman met een boek waarin hij beweerde dat het niet IQ, maar EQ is dat vooral belangrijk is. Hij beweerde dat de 
emoties hetgeen is dat ertoe doet en dat we dit ook kunnen trainen. Dit is plots enorm populair geworden.  

Ø Een jaar of twee later stond het ook bij ons in de ‘Metro’.  

Ondertussen is het dus een wijdverspreid concept met zeer veel betekenissen. Deze vele betekenissen zijn eigenlijk een nadeel. 
Het is wel belangrijk om telkens na te denken over wat de auteur er nu net mee bedoeld, met het begrip.  
2. EI als persoonlijkheid 

2.1 Goleman 

Goleman is geen onderzoeker of theoreticus, maar gewoon iemand die onderzoek heeft samengebracht en op een coherente 
manier heeft proberen te communiceren. Nadien, toen zijn boek zo een gigantisch succes was geworden, heeft hij besloten 
om zich terug verder te richten op de toegepaste wetenschap. Hij heeft een instrument gemaakt, hij deed trainingen, lezingen, 
etc.  
In zijn model van 1995 gaat hij ervan uit dat EI bestaat uit 5 grote aspecten:  

- Emoties kennen  
- Omgaan met emoties  
- Zichzelf motiveren  
- Herkennen van emoties in anderen  
- Omgaan met relaties  

Maar ‘zichzelf motiveren’: Prof heeft hier grootste probleem mee. Het is wel heel belangrijk, maar waarom zou je het puur 
motivationele aspect emotie noemen? De vraag naar de afbakening w nog groter als je gaat kijken naar de subaspecten die hij 
daarin gaat onderscheiden. 

Hij gaat ook zelfbewustzijn, impulscontrole, uitstel van gratificatie, en omgaan met stress en angst beschouwen als specifieke 
vaardigheden die tot het bredere construct behoren.  

Uitstel van gratificatie is toch wel veel meer motivationeel dan emotioneel? Dit is in staat zijn tot niet ingaan op een 
directe beloning om nadien een grotere beloning te krijgen. Als je motivatie ziet als een soort controle over je emoties 
past het daar wel bij, maar hij schrijft voor een breed (werk)publiek waarbij het wel ziet als ‘jezelf motiveren’.  

Het probleem is dat EI niet gelijk is aan klassieke intelligentie volgens hem, en hij definieert dan allerlei andere factoren dan 
klassieke intelligentie om het goed te doen in het leven, en die plaatst hij dan onder één noemer van EI.  

In zijn model van ’97 gaat hij nog verder, en onderscheidt hij 25 competenties, 
bv. politiek bewustzijn, klantoriëntatie, zelfvertrouwen, gewetensvolheid, 
prestatiedrang, etc. Deze verschillende specifieke vaardigheden zullen wel iets 
bijdragen aan succesvol functioneren op het werk, maar waarom zou je dat 
emotionele intelligentie noemen? Dus hier zitten we al een beetje met een 
probleem wat betreft de definiëring van Goleman, hij trekt dit begrip namelijk 
heel hard open.   



 

2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

238 

Goleman zijn basismodel, zoals het nu nog verkocht wordt, is wel zeer zinvol. Het gaat daarin om 4 ipv 5 grote 
basiscompetenties die te maken hebben met emoties herkennen en managen binnen zichzelf en anderen. Dit basismodel is 
vrij handig, maar het is wat hij er allemaal rondhangt dat minder goed is.  

Onder Relation Management (het managen van emoties bij 
anderen) zet hij bv. ook ‘change catalyst’. In een economische 
omgeving bv. waarbij bedrijven merges aangaan en waarbij je 
je dus moet aanpassen aan een nieuwe marktomgeving, is het 
inderdaad belangrijk dat iemand verandering kan 
teweegbrengen etc. Maar opnieuw is de vraag of we dit 
emotionele intelligentie moeten noemen.  

Het instrument dat voor dit model werd ontwikkeld, is de ECI: Emotional Competence Inventory (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 
2000). Die kan gebruikt worden voor zelfbeoordeling en ander- beoordeling.  

• Betrouwbaarheid en validiteit: tussen .61 en .93, dus redelijk betrouwbaar.  
• Factorstructuur: Maar als je een factoranalyse doet, blijkt daar dominant 1 grote factor in te zitten, terwijl je er 

eigenlijk minstens 4 of 5 zou verwachten volgens het model.  
Wat zou een verklaring kunnen zijn? Hoe komt dit? 

o Optimistische verklaring: EI is een reëel fenomeen, al die aspecten hangen gewoon zo sterk samen dat het 
eigenlijk dominant één factor is.  

o Zelfrapportage: Doordat het allemaal vrij positieve items zijn kan het zijn dat je jezelf te positief gaat 
inschatten. Mensen hebben een totaalbeeld v zichzelf en beantwoorden alles ifv dat totaalbeeld.  

o Er ontstaat dus sociale wenselijkheid! Dit is een probleem dat je altijd in rekening moet brengen als je met 
zelfrapportage werkt.  

Die twee zijn niet mutueel exclusief! 

Belangrijk… Dit klopt niet volgens de theorie ⇒ validiteitsprobleem. Voor een businessschool bv. is dit een 
probleem. Als je obv hiervan een student opleidt en evalueert, heb je een probleem.  

• Predictieve validiteit (= nóg een grotere claim): In een studie hadden ze zogezegd een studie gedaan bij partners v 
een consultancy bedrijf en wat vonden zij? 

o Partners die hoog scoorden op zelfregulatie scoorden 390% winst meer dan partners die laag scoorden. 
o Partners die hoog scoorden op sociale vaardigheden scoorden 110% winst meer dan partners die laag 

scoorden. 
o Partners die hoog scoorden op analytisch redeneren scoorden 50% winst meer dan partners die laag 

scoorden. 
Conclusie:  

Emotionele intelligentie was belangrijker dan klassieke intelligentie. Maar als je zoiets ziet, moet je heel achterdochtig zijn. We 
hebben heel wat onderzoek gedaan naar klassieke intelligentie en daarvan weten we dat het de single best predictor is v 
toekomstig gedrag. Het past natuurlijk wel binnen een hype v ‘Emotional intelligence is very important and it will make your 
life’, maar daar moeten we dus voorzichtig mee zijn.  

Persoonlijkheidsmetingen doen wel iets, maar de hoofdeffecten zijn niet sterk.  

Het spreekt onze voorgaande evidentie tegen.  
2.2 Bar-On (1997)  
Bar-On heeft het wetenschappelijker aangepakt dan Goleman. Hij heft ook een zelf-rapportage instrument gemaakt vanuit 
die persoonlijkheidsbenadering. Hij gaat er dus van uit dat emotional intelligence gaat om non-cognitive abilities.  
Hij onderscheidde in zijn oorspronkelijke model 5 grote composietschalen met 15 subschalen:  

- Intrapersoonlijk EQ: Zelfaandacht, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid, zelfactualisering.  
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Je ziet hier hetzelfde probleem als bij Goleman naar voor komen, nl. is zelfactualisering emotionele intelligentie? Is 
dat inherent iets dat emotioneel is? Dat begrip komt uit de theorie van Maslow, en dat is een motivatietheorie. Maar 
zelfbewustzijn hoort er dan wel weer bij.  

- Interpersoonlijk EQ: Empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties.  
Is sociale verantwoordelijkheid wel emotionele intelligentie? Want als dat zo is, zou je eigenlijk zeggen dat 
emotionele intelligentie een morele eigenschap is.  

- Stressmanagement EQ: Stress tolerantie, impulscontrole  
- Adaptabiliteit EQ: Realiteitstesting, flexibiliteit en probleemoplossing  
- Algemeen gemoedstoestand EQ: Optimisme en geluk.  

Van optimisme zou je nog kunnen zeggen dat er een emotionele component in zit, maar geluk zit hier ook in. Dat 
laatste is een beetje een probleem, want dan is de vraag wat EI dan zou moeten voorspellen. Je kan je wel voorstellen 
dat mensen die een hoger EQ hebben, beter hun emoties kunnen optimistisch houden, en bijgevolg minder 
psychopathologie zoals depressie zullen hebben en meer gelukkig. 

Algemene gemoedstoestand is een probleem dat regelmatig terugkomt binnen conceptualisering vd psychologie. 
Cirkelredenering: meer emotioneel intelligent, maakt je gelukkig, waardoor je intelligenter bent, etc. Maar… Als je 
dit in een begrip steekt zoals EI, kan je geen voorspellingen maken (want het is een deel v je concept).  

Gevolg: grenzen zijn vaak vaag en consequenten zitten ih begrip verwerkt.  
Vandaag de dag wordt het model gecommercialiseerd door MHS Assessments. Men 
heeft ondertussen die ‘geluk’ eruit gesmeten, en men heeft intrapersoonlijk EQ 
opgesplitst in self-perception en self-expression.  

Als je de vragenlijst, EQ-i (Emotional Quotient Inventory) aflegt krijg je zo’n profiel op 

de verschillende aspecten van emotionele intelligentie.  
Bar-On heeft heel wat (degelijk) onderzoek gedaan met zijn instrument. Aantal 
bevindingen:  

- Geslachtsverschillen: Geen algemene geslachtsverschillen. Als je naar de totaalscore kijkt, zie je geen verschillen. Er 
zitten wel verschillen op de subcomponenten: Vrouwen scoren hoger op interpersoonlijk EQ, en mannen hoger op 
intrapersoonlijk, stress management en adaptabiliteit EQ  

- Leeftijdtijdsverschillen: Scores stijgen tot begin 50 jaar.  
- Geen etnische verschillen in de VS  
- Matige correlatie met positieve impressie/sociale wenselijkheid (.19). Dit is wel belangrijk om te weten, zodat we 

kunnen uitsluiten dat mensen gemakkelijk oneerlijk antwoorden op de vragenlijst.  
- Hoge correlaties tussen subschalen (.50). Dit wilt niet zeggen dat die subschalen exact hetzelfde meten, maar er is 

duidelijk toch 1 onderliggende dimensie die naar boven komt drijven.  
- Redelijke interne consistentie (.69-.86)  
- Stabiliteit (.66/.73)  
- Slechts 10 (ipv 15) factoren in confirmatorische factoranalyse onderscheiden  

Dus itv psychometrische kwaliteiten valt dit model nog mee.  

Maar je moet niet alleen kijken naar interne structuur, naar betrouwbaarheid, naar de theorie, maar ook naar het 
nomologische netwerk. Vind je de verbanden terug (verbanden die je moet vinden, verbanden die je niet moet vinden)? We 
kijken naar de divergente en convergente validiteit.  

- Afwezigheid van correlaties met IQ-testen. Dit verwachtte hij ook, want als je EI definieert als een non-cognitive 
ability mag het niet samenhangen met een maat van typisch cognitieve vaardigheden.  
Volgens auteurs is dit geen probleem, want het gaat over ‘non-cognitive abilities’.  

- Je verwacht hoge correlaties met andere persoonlijkheids- en psychopathologiematen, maar het probleem is dat die 
correlaties hoog zijn.  
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o r = +.64 tss EQ-i Zelfaandacht en Emotionele stabiliteit    PF16 	
o r = -.85 tss EQ-i Probleemoplossing en Obsessief-Compulsief    SCL-90     Meetmaten	
o r = -.85 tss EQ-i Interpersoonlijke relaties en Interpersoonlijke sensitiviteit  SCL-90  

Wat is nu het probleem? Je zou kunnen zeggen dat je die correlaties theoretisch verwacht, maar als die correlatie zó sterk is, 
is het de vraag wat je anders meet dan wat er al bestaat in de literatuur. Je bent eig. hetzelfde ah meten, als instrumenten die 
we reeds hebben om dit te doen.  

Bv. De Symptom Checklist bevat 90 soorten klachten, en als dat zo sterk correleert, hoe verschilt de EQ-i daar dan van?  
2.3 Problemen met Goleman en Bar-On 

a) Wat behoort niet tot het concept EI?  

Een probleem bij zowel Goleman als Bar-On is het afgrenzen van het begrip. Wat behoort wel en wat behoort niet tot het 
begrip emotionele intelligentie?  

Dit is een fundamenteel probleem als we psychologische testen maken. Daarom moet er altijd goed gekeken w naar het 
theoretisch kader, om van daaruit een test te ontwikkelen.  

Afhankelijk ve definitie, ga je het construct op een andere manier operationaliseren. 

b) Gevaar van herbenoemen persoonlijkheid als EI 

Het grote probleem met deze benadering is dat er heel wat aspecten in zitten v klassieke persoonlijkheid waar we ook al 
tientallen jaren onderzoek naar hebben die plots onder een nieuwe noemer vallen en waarbij men eigenlijk klassiek 
persoonlijkheidsonderzoek naast zich neer legt of gewoon niet doorneemt en niet mee betrekt in het onderzoek.  

Gevaar is dus het herbenoemen v persoonlijkheid als EI. Vroeger onderzoek w vergeten (“herontdekking van het wiel”).  

Bovendien is het niet één onderliggend concept, maar verschillende soms tegenstrijdige concepten, bv. Prestatiedrang vs. 
gewetensvolheid, Hoog zelfvertrouwen en rekening houden met anderen. 

c) Niet één onderliggend concept, maar verschillende, soms tegenstrijdige concepten  

Dit is het ergste bij Goleman: We weten vanuit klassiek persoonlijkheidsonderzoek dat een aantal aspecten die Goleman ziet 
als basisvaardigheden van emotionele intelligentie niet samenhangen of zelfs tegengesteld zijn:  

- Prestatiedrang versus gewetensvolheid: Hij zet gewetensvolheid aan de ene kant en prestatiedrang en motivatie aan de 
andere kant als twee belangrijke aspecten van emotionele intelligentie. Vanuit persoonlijkheidsonderzoek weten we dat 
deze op heel gespannen voet staan met elkaar. Mensen die heel prestatie georiënteerd zijn nemen soms eens een loopje 
met de ethische regels en mensen die heel gewetensvol zijn zullen soms verzaken aan een heel belangrijk doel omdat 
men vindt dat de regels ertoe niet ethisch zijn. Dat weten we uit persoonlijkheidsonderzoek. Maar dan plaatst men dat 
samen in één model. Voor succesvolheid zijn beide aspecten belangrijk, maar je moet een soort balans maken.  

- Hoog zelfvertrouwen versus rekening houden met anderen.  
d) Pretenties niet hard te maken  
Er zijn heel hoge pretenties die Goleman naar voor heeft geschoven in zijn boek, namelijk dat emotional intelligence veel 
belangrijker is dan de klassieke cognitieve intelligentie, maar daar is helemaal geen evidentie voor.  
2.4 Waaraan moet een goed construct voldoen?  
Goede operationalisering: We moeten een goede theorie hebben en vooral kijken in elke mate we met onze theorie de test 
operationaliseren. Dekt de test de operationalisering goed?  

Incrementele validiteit: De test moet iets anders meten dan wat reeds bestaat. Het moet iets voorspellen bovenop wat we al 
weten.  

Bv. Schutte heeft een EI-schaal ontwikkeld, en zij vindt dat het punten op het einde vh eerste jaar universiteit voorspelt (.32). 
Maar is dit specifiek? Het sterk verband met positief gemoed is niet voldoende onderzocht. Is dat een argument voor de waarde 
vh instrument?  

Niet noodzakelijk, omdat we weten dat een klassieke persoonlijkheidsmeting dat ook doet. Je moet eigenlijk kunnen aantonen 
dat je bovenop die persoonlijkheidsmeting nog iets extra kan voorspellen met die EI-schaal.  
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Het is belangrijk dat we dit allemaal weten, maar het is natuurlijk wel zo dat we in een concrete context kunnen zeggen dat we 
niet geïnteresseerd zijn in alle vijf de dimensies en subfacetten van persoonlijkheid. Het kan perfect zijn dat in die context 
emotionele intelligentie centraal staat en dit is volledig gerechtvaardigd!  

Wat niet gerechtvaardigd is, is zeggen dat we een nieuw belangrijk construct hebben dat we tot voorheen niet hadden.  

3. EI als mentaal vermogen  

Een heel andere benadering is de maximum performance benadering (hier is de prof grote voorstander van).  

EI als mentaal vermogen is een visie van Mayer, Salovey, & Caruso. Zij definiëren EI als ‘An intelligence that processes and 
benifits from emotions’.  

Het concept is duidelijk gedefinieerd en dit is een vd redenen waarom dit een goede benadering is. Het gaat hier echt om de 
overlap tussen klassiek cogntief functioneren en emotioneel functioneren. EI gaat over cognitief functioneren, maar met 
emoties als inhoud. Het is veel duidelijker afgebakend.  

Zij zien het als een afzonderlijke vorm van intelligentie. Hier beginnen we steeds meer evidentie voor te vinden. Zij vertrekken 
vh klassiek hiërarchische intelligentiebegrip waarbij je de grote drie hebt:  

1) Abstract redeneren 
2) Gekristalliseerde intelligentie 
3) Visueel ruimtelijke intelligentie. 

Ze zeggen dat emotionele intelligentie eigenlijk een vierde grote tak is. Ze definiëren het als een vorm, een aspect van 
klassieke intelligentie.  

Ze bakenen EI beter af waardoor ze niet claimen dat alles wat goed/belangrijk is, emotionele intelligentie is. Bv. Creativiteit 
gaat je ook wel helpen bij je jobprestaties, maar zij smijten dat niet zomaar onder EI. 

Wat centraal staat bij afbakening, is jprobleemoplossing: Er moet een cognitieve activiteit zijn waarmee je tot een goed 
resultaat komt. In dat opzicht maken zij een heel duidelijk onderscheid tussen  

- ‘sociaal zijn’ (persoonlijkheidstrek, samenzijn met andere mensen, hangt samen met extraversie)  
- ‘in stand houden van sociale relaties’ (in staat zijn warme, interpersoonlijke relaties te ontwikkelen en te behouden).  

Het eerste is iets wat je typisch doet, iets gemiddelds, het tweede is een vaardigheid.  

Mayer et al. zien EI als unitair concept met vier takken:  

1. Emotionele perceptie en identificatie: Herkennen en invoer van informatie van het emotiesysteem. Het in staat zijn 
om emotionele informatie te kunnen afleiden zoals zij het meten van wat je ziet, het visuele aspect.  

2. Emotionele facilitering van denken: Gebruik van emoties om cognitieve processen te verbeteren. Het idee is dat je 
inzicht hebt in hoe emoties je denken kunnen bevorderen of problematisch kunnen zijn. Voorbeeld: Stel dat je en 
werkje moet maken in kleine groepjes en je moet heel creatief zijn. Wat is de meest aangewezen emotionele 
toestand om dat te doen? Je moet in een opgewekte, blije toestand zijn. Als je bv. kwaad bent, ben je heel gefocust 
en gedreven. Maar als je veel ideeën moet generen is kwaadheid net niet geschikt, want dan focus je op je bron van 
kwaadheid.  

3. Emotioneel begrip: Cognitieve verwerking van emoties, het begrijpen van emotieprocessen. Begrijp je dat als iemand 
kwaad is, dat dat samengaat met een agressieve actietendens?  

4. Emotiemanagement: Management van eigen emoties en die van anderen.  

Het instrument om dit te meten is de MSCEIT: Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer, Salovey, & 
Caruso, 1999). Het is op dit ogenblik een heel belangrijk instrument, maar kost een fortuin om deze te gebruiken. Het bestaat 
uit deze vier takken:  

Tak 1: Perceptie van emoties: 

- In gelaatsuitdrukkingen: Ze krijgen een foto van gelaatsuitdrukkingen en dan moeten ze zeggen welke emotie die 
foto uitdrukt. 

- In landschappen 

- In abstracte tekeningen: Abstract, figuratieve tekeningen en dan moeten ze zeggen welk gevoel, emotie die tekening 
uitdrukt. 

Het bevat weinig verbale aspecten. Men moet aanduiden op een 5-puntenschaal in welke mate de emotie aanwezig is.  
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Tak 2: Emotionele facilitering 

- Synesthesiesubschaal belangrijkste (smaak, gevoel, kleur): Hoe jij links kan leggen tussen verschillende zintuigen met 
emotioneel geladen informatie. 

- Gebruik van emoties bij redeneren en probleemoplossing: Wat moet je bv. doen als je creatieve ideeën moet 
genereren? 

Tak 3: Begrijpen emoties:  

- Mengvormen: Je zou bv. kunnen vragen wat de verschillende emoties zijn die aan bod komen bij jaloezie.  
- Transities: Iemand die bv. eerst heel kwaad is dan iemand kwetst, wat is dan het volgende gevoel? Schuld.  
- Progressies: Je bent blij en w alleen maar blijer, wat ga je dan hebben? Dan kom je waarschijnlijk terecht in extase.  
Tak 4: Managen van emoties: 

- Reguleren van emoties bij zichzelf 

- Reguleren van emoties bij anderen  
Het zijn allemaal max. performance taken. Een aantal bevindingen:  

• Psychometrisch is het itv betrouwbaarheid wel oké. Itv factorstructuur: Je hebt duidelijk één hogere orde factor. 
Betrouwbaarheden: .64 - .88, .94 voor totaal EQ 

• Het correleert dus met verbale intelligentie (.36/.45) en niet zozeer met abstract redeneren.  
• Er is een redelijke correlatie met EQ-i (.46), met zelfrapportage.  
• Toename met leeftijd: Naarmate mensen ouder worden krijgen ze een beter inzicht in emotionele situaties.  
• Correleert .28 met zelfgerapporteerde levenstevredenheid  
• We zien dat de correlatie met persoonlijkheidsmaten matig is, de hoogste is die met self-esteem en deze is .31.  
• Men heeft onderzoek gedaan bij universiteitsstudenten en adolescenten en men vond dat de scores op de test 

samenhangen met zelfgerapporteerde agressie. Hoe hoger men op de test zit hoe minder zelfgerapporteerde 
agressie (-.40).  

• In een studie rond de effectiviteit van teamleiderschap vond men redelijke correlatie tussen interindividuele 
verschillen in emotionele intelligentie en hoe men dan werd beoordeeld als teamleider (.51).  

Een van de centrale problemen bij die maximal performance benaderingen, is het probleem van het juiste antwoord. Tot nu 
toe is het allemaal mooi, je definieert het beter, je grenst het mooi af, je ziet verschillende subfacetten, psychometrisch valt 
dat allemaal nog wel mee, etc. Maar de grote vraag is hoe wij in de emotie domeinbepalen of iets correct is of niet. Dit is een 
essentiële voorwaarde om te kunnen spreken van een maximum performance test. Als we niet kunnen zeggen dat het ene 
antwoord beter is dan het andere, kunnen we ook niet spreken van een maximum performance test.  

Hoe heeft men dat probleem proberen oplossen?  

- Doelcriteria: Iemand heeft bv. een bepaalde emotionele gelaatsuitdrukking, iemand fotografeert die en men vraagt dan 
achteraf wat men daar heeft gevoeld. Deze benadering is een beetje problematisch omdat mensen zich niet altijd bewust 
zijn van hun emoties. Bijvoorbeeld als men met de auto of de fiets net ontsnapt aan een ongeval wordt men zich vaak 
pas bewust van de angst nadat men ontsnapt is, niet op het moment zelf! Het bewustzijn komt pas achteraf of kan zelfs 
helemaal niet aanwezig zijn. Doelcriteria zijn dus geen sluitende manier om vast te stellen wat het correcte antwoord is.  

- Expertcriteria: Je vraagt aan experts in emoties wat het goede antwoord is. Maar dan komt de vraag: Is vragen wat de 
adequate manier is om te reageren in real life aan onderzoekers die hun hele leven doorbrengen in laboratoria wel de 
juiste manier? Nog een probleem van de expertcriteria is de bepaling van je experts: Wie gaat bepalen of jij een expert 
bent op het gebied van emoties? Wordt regelmatig gebruikt, maar het is niet dat dat sluitend is.  

- Consensuscriteria: Men vraagt aan een grote groep mensen wat het correcte antwoord is en dat neem je als 
referentiepunt. De meesten maken gebruik van deze benadering. Maar dit is ook problematisch: Bij bv. de Raven 
Progressive Matrices bestaat een moeilijk item er net in dat het overgrote deel van de mensen niet weet wat het correcte 
antwoord is.  
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Ø Dit probleem is nog niet opgelost, maar we weten wel dat er hoge correlaties zijn tss expertcriteria en consensuscriteria, 
want die kunnen we heel gemakkelijk onderzoeken. Dus als je aan experts vraagt wat het juiste antwoord is, of je geeft 
je instrument aan een grote groep mensen, dan gaan de antwoorden overlappen.  

Ø Maar de vraag blijft ook, zeker met die consensuscriteria, of je niet sociale wenselijkheid/conformisme ah meten bent, 
namelijk dat de persoon weet wat er verwacht w in de maatschappij, in de sociale omgeving.  

Ø Nog een andere vraag is of het niet cultureel bepaald is wat juist is. Bv. Hier mag je wenen op een begrafenis, maar in 
andere culturen mag je dat vooral niet doen.  

Bovenstaande zijn problematisch (cultureel bepaald?), maar niet arbitrair.  
4. Gerelateerde constructen 

1) Sociale intelligentie 
2) Praktische intelligentie 
3) Alexitymie 
4) Psychologische oriëntatie (‘psychological mindedness’) 

4.1 Sociale intelligentie 

Sociale intelligentie is een begrip dat eigenlijk al vrij vroeg in de intelligentieliteratuur aanwezig is, namelijk van de jaren ’30. 

Het wordt gedefinieerd als: De vaardigheid van om te gaan met mensen, interpersoonlijke kennis, inzicht in gemoedstoestand 
en trekken van anderen, correct beoordelen van gevoelens, gemoedstoestanden en motivaties, effectief sociaal functioneren, 
decoderen van niet-verbale cues, empathie. Het gaat dus om het begrijpen vh gedrag van anderen. 

Wat we vaststellen met maximal performance benaderingen is dat metingen van sociale intelligentie dikwijls hoog correleren 
met klassieke intelligentie metingen, vooral bij verbale intelligentie.  

Bv. Een subtest in sommige intelligentiebatterijen is plaatjes ordenen: Je krijgt plaatjes die je moet leggen in volgorde 
om tot een verhaalt te komen.  

Je zou kunnen zeggen dat je daarmee een vorm van sociale intelligentie aan het meten bent, dat je nagaat of mensen inzicht 
hebben in het verloop van menselijke interacties. Er is een substantiële correlatie met IQ (vooral verbaal) 

Probleem: Het enige waar het niet mee correleert, is het decoderen van niet-verbale cues. Daar zit natuurlijk een heel duidelijke 
overlap met het klassieke emotionele intelligentie construct, want een vd pijlers v emotionele intelligentie is het kunnen 
percipiëren v emotionele informatie in de gelaatsuitdrukkingen van anderen.  

We zien overlap met gevoelens/emotionele intelligentie. 
4.2 Praktische intelligentie 

Praktische intelligentie is probleemoplossing in alledaagse situaties, impliciete kennis, niet geleerd via expliciete instructies 
maar geleerd door te doen.  
Dit is een begrip dat heel hard gepromoot w door Sternberg die in een van zijn modellen een onderscheid maakt tussen de 
klassieke/academische intelligentie, creativiteit en praktische intelligentie. Het idee is dat sommige mensen, meer dan 
anderen, leren van gewoon dingen doen en in een bepaalde omgeving te zijn los van hun algemene intelligentie. Sommige 
mensen leren meer van de praktische ervaring.  

Het valt te onderscheiden van persoonlijkheid. Het gaat niet zozeer om persoonlijkheid, maar het gaat echt om leren uit 
ervaringen.  
Sternberg heeft geprobeerd dit te operationaliseren en te meten en hij vindt daar wel nogal wat evidentie voor.  

- Hij heeft gekeken bij Master of Business-studenten en mensen die al werken in bedrijven met een MBA-diploma naar 
mogelijke reacties op allerlei kritische situaties (van constructieve reacties tot niet-constructie reacties volgens experts 
in het veld).  
Wat stelt men vast? Impliciete kennis van business managers hangt samen met jaren ervaring, loon en of men al dan niet 
werkt voor een topbedrijf. Het is iets wat men leert on the job. Dit zien we doordat het samenhangt met jaren ervaring.  

- Hij keek ook naar de kennis van geneeskundige krachten in Kenia. In de lokale cultuur daar is dit belangrijke kennis! Hij 
stelde vast dat er een negatieve correlatie is tussen de kennis van geneeskrachtige kruiden en IQ.  
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Hij verklaarde dit door zijn praktische intelligentie. Kinderen die naar school gaan krijgen meer mee van de westerse 
kennis en zullen beter scoren op onze intelligentietesten, maar krijgen weer minder mee van de impliciete kennis van 
hun eigen cultuur.  

Het omgekeerd geldt dan voor de kinderen die heel veel leren van de geneeskundige krachten van kruiden in hun cultuur.  

Praktische intelligentie w sterk onderscheiden v emotionele intelligentie.  

4.3 Alexithymie 

Dit is een belangrijk concept in psychosomatisch onderzoek. Het komt oorspronkelijk uit psychoanalytische hoek. Vandaar dat 
het heel dichtbij komt bij emotionele intelligentie.  
Etymologisch betekent het: A – lexos – thymos =	Zonder woorden voor gevoelens. Het gaat om mensen die niet in staat zijn 
om hun gevoelens te verwoorden. Mensen die dat niet kunnen gaan hun innerlijke problemen vooral somatiseren en vandaar 
de link met de psychosomatiek.  
Vanuit de Franse psychoanalytische school heeft men daar ook nog het begrip ‘La pensée opératoire’ aan toegevoegd, een 
begrip dat erbij aansluit. Dat betekent dat men op een heel objectieve, nuchtere, mechanische manier gaat denken in plaats 
van op een menselijke manier met emoties.  
Een ander begrip dat ermee samengaat, is ‘hyposymbolization’. Dit is het te weinig symboliseren van de eigen innerlijke 
ervaringen.  
Alexithymie heeft drie grote pijlers:  

- Moeilijkheid met het identificeren van emoties (MGI)  
- Moeilijkheid met het beschrijven van emoties (MGB)  
- Extern georiënteerd denken (EGD)  

Twee en drie hebben vooral betrekking op het pensée opératoire: Niet willen bezig zijn met bv. films waarin moeilijke 
psychologische problemen in voorkomen, het niet kunnen omschrijven van gevoelens horen hier ook nog bij.  
We vinden dat die 3 factoren, de factorstructuur v dit instrument, vrij stabiel is over culturen heen (Duits, Hindi, Italiaans, 
Koreaans, Litouws, Portugees, Spaans, Zweeds, Vlaams), en men vindt die 3 factoren terug zowel bij klinische als niet-klinische 
steekproeven.  
Externe relaties met alexithymie:  

• Big-Five: 
o MGI/MGB correleren positief met neuroticisme 
o MGB/EGD correleren negatief met extraversie 
o EGD correleert negatief met openheid 
o Niet gecorreleerd met vriendelijkheid en gewetensvolheid  

• MGI correleert positief met functioneel somatische symptomen, vandaar de interesse vanuit psychosomatiek. 
Affectieve ervaringen gaan vaak ervaren w als fysieke ervaringen.  

• Relatie met EQ-i:  
o -.94 (met TOT = totaalscore v EQ-i) 
o -.78 (MGI) 
o -.70 (MGB) 
o -.55 (EGD)  

Men vond een correlatie van .94, wat wilt zeggen dat je gewoon hetzelfde aan het meten bent. Het enige verschil is 
dat je bij emotionele intelligentie aan de positieve kant zit van de dimensie, en hier aan de negatieve kant. Dit is een 
probleem dat we regelmatig zien in de psychologie.  

Maar het omgekeerde hebben we ook. Soms w dezelfde naam aan verschillende dingen gegeven en hier zien we dat 
een verschillende naam aan hetzelfde wordt gegeven.  

4.4 Psychologische oriëntatie (‘Psychological mindedness’) 

Het laatste begrip is psychologische oriëntatie. Dit is een begrip dat heel sterk in de psychoanalytisch traditie ingebed zit en 
aansluit met alexithymie).  
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De centrale vraag die men vanuit de klinische PSD heeft, is: Wie zal profiteren van de psychoanalyse? Zou het kunnen zijn dat 
een analyse voor sommigen meer aangewezen is dan voor anderen? Vanuit dat idee is het begrip analyseerbaarheid of 
psychologische oriëntatie naar voor geschoven. Het idee is dat sommigen beter zouden gebaad zijn bij een psychoanalyse 
omdat ze gewoon op een bepaalde manier georiënteerd zijn.  
Hoe meet men dit? Men laat twee video’s van patiënt-therapie-interacties zien, en na elke video stelt men de vraag ‘Wat is 
het probleem van deze vrouw?’. Zo gaat men kijken in welke mate de persoon in staat is om na te denken over interne 
psychologische processen.  
Dat blijkt iets te zijn dat redelijk betrouwbaar te scoren valt. Men kan die kwalitatieve antwoorden redelijk betrouwbaar scoren 
van zeer hoog tot zeer laag in psychologische oriëntatie. Dat hangt zelfs mooi negatief samen met alexithymie gemeten door 
de TAS (-.68).  
Deze meting wordt niet zo vaak gebruikt, enkel in analytische context. Maar men heeft wel een aantal heel interessante vragen 
gesteld over dit concept:  

- Wat is het verband tussen het intrapsychische en interpersoonlijke aspect? Vanuit analyse gaan we vooral kijken 
naar het intrapsychische, in welke mate is de persoon in staat te denken, te reflecteren over de eigen emoties, de 
eigen gevoelens, etc. Maar de interactie is ook belangrijk. Hoe zit die relatie? Misschien is het een wel een 
voorwaarde voor het andere, namelijk als je geen inzicht hebt in hoe je zelf functioneert, ga je misschien ook geen 
inzicht hebben in hoe anderen functioneren.  

- Is een psychologische oriëntatie positief? Vanuit de benadering van Goleman is dit fantastisch. Maar vanuit deze 
oriëntatie zegt men dat dit niet noodzakelijk zo hoeft te zijn. Misschien leidt het niet altijd tot een hoger welbevinden 
om beter aan te voelen wat anderen voelen en wat je zelf voelt (“Wiser but sadder”, “Mixed blessing”).  
Ja, het heeft zijn voordelen, zo heb je er bv. meer controle over.  

Maar misschien maakt het je ook gevoeliger voor negatieve ervaringen.  

Maar psychologische oriëntatie is misschien toch positief, maar dan indirect via empathie. Als je meer aandacht 
besteed aan het eigen intrapsychisch functioneren, ga je je misschien ook empatischer gaan opstellen en dat zal je 
waarschijnlijk helpen om betere relaties te behouden.  

Bv. Mensen die meer schuldgeneigd zijn (schuldgeriënteerd) gaan over het algemeen meer negatieve emoties rapporteren en minder 
positieve, maar die rapporteren wel meer gevoelens van liefde en vriendschap. Er zit dus wel een positieve component bij, namelijk 
op vlak van interpersoonlijke relaties.  

- Wat vanuit deze benadering sterk naar voren komt, is het onderscheid tss proces en resultaat. Bar-On gooit die 
gewoon samen, maar hier maakt men echt een groot onderscheid: 

o Proces: In welke mate sta jij open voor intrapersoonlijke mechanismen en het analyseren v die mechanismen? 	 
o Resultaat: Hoe functioneer je?  

- Het idee is dat als je hoog zit op die dementie van psychologische oriëntatie, dat je niet noodzakelijk goed 
functioneert. Maar als je met een probleem zit, en je zit hoog op psychologische oriëntatie, dat je wel iets aan dat 
probleem kan doen met psychoanalyse.  

- Zijn de processen gemakkelijk te veranderen? Volgens Goleman is emotionele intelligentie trainbaar. Volgens de 
psychoanalytische benadering is het eerder een stabiel kenmerk. 

5. Conclusies 

- Wetenschappelijk construct dat (te?) snel is doorgedrongen tot dagelijks taalgebruik. Kan alles betekenen (behalve IQ) 
wat zijn waarde uitholt. Het kan dus veel betekenissen hebben die wetenschappelijk gezien heel problematisch kunnen 
zijn. 

- Andere naam voor persoonlijkheid? Oppassen met een andere namen te verzinnen voor klassieke PH-termen die we al 
tientallen jaren aan het meten zijn met ons klassiek persoonlijkheidsonderzoek. 

- Intelligentie met betrekking tot emoties: De vaardigheidsbenadering heeft als groot voordeel dat je EI ziet als iets dat 
overlapt met klassieke intelligentie, en dat men het definieert in termen van een probleemoplossend vermogen. 
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Hoofdstuk 2 
Assessment emotionele competenties 

Inleiding 

Het ECoWeB project (http://www.ecowebproject.eu/) 

̶ Ontwikkelen van trainingen voor emotionele competenties via de smartphone (app). Voordeel: als het werkt, is het 
heel gemakkelijk ubscale-baar. Enerzijds is het assessment, anderzijds gaat men een training krijgen vr iemands 
zwaktes. 

̶ Er is nood aan emotionele competentietrainingen. De doelstelling is om moeilijk te bereiken doelgroepen ook 
toegang te geven tot psychologische kennis en trainingen. 

Indien EI intelligentie is met emoties als inhoud, dan is het belangrijk emoties te definiëren. We moeten begrijpen wat emoties 
zijn. Vervolgens psycho-educatie geven.  

1. EC/EI ingebed in emotietheorie 

Men vertrekt vanuit een sterk theoretisch model. Als we kijken naar MS’elijk relevante theorieën, komen we terecht bij het 
componentiële emotiebenadering, meer specifiek het Component-Procesmodel v Scherer (1984, 2001, 2009). 

Emotie ⇒ een episode van onderling verbonden en gesynchroniseerde veranderingen in de toestand van alle of de meeste 
van de vijf subsystemen van het organisme als reactie op de evaluatie van een externe of interne stimulus gebeurtenis die 
relevant is voor de belangen van het organisme. 

Emotie ⇒ redelijk gesynchroniseerd proces dat wordt uitgelokt door situationele antecedenten en bestaat uit: 

• Inschattingen 
• Actietendensen (= motivationele component) 
• Lichamelijke reacties (hangt samen met actietendens) 
• Expressief gedrag (gelaat, stem, houding) (= communicatieve component) 
• Gevoelens (bewustworden v jouw emoties) 

+ Regulatiemechanismen van het proces. Je stemt je emoties af op sociale situatie en sociale vereisten, alsook om te 
kunnen functioneren als mens. De regulatiemechanismen kunnen invloed uitoefenen  

Emotie is een samenspel v deze 5 componenten. Je kan ze dan ook analyseren obv deze componenten.  

1.1 Componentiële emotietheorie en taal 

1.1.1 Operationalisatie/constructie van het GRID-instrument 

 

Ih boek w vermeld dat we een uitgebreid psycho-linguïstisch onderzoek hebben gevoerd. 
Men vertrok vd vraag hoe emotiekennis geëncodeerd zit id taal.  

Dit ging uit ve eenvoudige hypothese, nl. als het klopt dat een emotie bestaat uit de 5 
componenten, zoals MS’elijke theorieën dit claimen, moet dit ook id taal vervat zitten.  

Constructie vh GRID-instrument: Operationalisering van het Component Procesmodel als 
rooster van termen en kenmerken. 

̶ Een representatieve set of emotiewoorden (24)* 

̶ Een representatieve set of emotie kenmerken (142)* die de activiteit in elk van de 
emotiecomponenten omschrijven 

̶ Emotiewoorden systematisch in verband brengen met emotiekenmerken 

*(24): 

• Men koos vr termen die veel gebruikt w in emotieonderzoek (12): Contempt, Disgust, Anger, Guilt, Shame, Sadness, Fear, 
Surprise, Joy, Pleasure, Pride, Interest  

⇒ Basisemotietermen 
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• Veel gerapporteerd in emotieonderzoek in grootschalig onderzoek in Zwitserland (dr ten minste 2% gebruikt) (8): 
Happiness, Anxiety, Disappointment, Stress, Despair, Contentment, Irritation, Compassion  

⇒ Garanderen v domeinrepresentatie 

• Expliciet interpersoonlijke emotietermen (4): Love, Hate, Jealousy, Being Hurt (uit vrije-responstaken)  

⇒ Garanderen van culturele relevantie 

Op deze manier komen we op 24 termen. Vervolgens heeft men alle componenten genomen en hier een theorie vr gevormd 
(*142): 

• Inschattingen: Scherer SEC-model + interpersoonlijke inschattingen (e. g. consequences predictable, e. g. had 
positive consequences for somebody else) 

• Lichamelijke reacties (e. g. breathing slowing down) 

• Expressie: 
o Gelaat (e. g. pressed lips together)  
o Stem (e. g. increased the volume of voice) 
o Houding (e. g. moved towards) 

• Actietendensen: Frijda model (e. g. wanted to do damage, hit, or say something that hurts) 
• Gevoelens (Osgood,  Russell,  Thayer, Diener): E, A (tense arousal, energetic arousal), P (e. g. felt energetic) 
• Regulatie (Ekman model) (e. g. showed the emotion to others more than s/he felt it?) 
• Rest (e. g. To what extent is it socially accepted to experience this emotional state in your society?) 

Belangrijk: bij de operationalisering hebben we niet gekozen voor 1 theorie maar telkens vr een andere theorie bij elke 
component. ==> Multitheoretische benadering. 

Via een responsschaal hebben we onze ppn 4 termen gegeven die ze moesten beoordelen. 

For each feature, you can use the following nine-point response scale to indicate the likelihood that it can be inferred when a 
person in your cultural group uses the respective emotion word to describe her or his emotional experience:  

Dit werd in zeer veel versch. steekproeven gevoerd: 

̶ 34 datasets  

̶ 27 landen  

̶ 23 verschillende talen 

̶ 4948 participanten (vooral studenten) 

 

1.1.2 Resultaten 

• Gemiddelde standarddeviatie per kenmerk en per component: 
o Mexpressie component  = 1.33 
o Minschattingscomponent  = 1.35 
o Mlichamelijke component  = 1.35 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Extremely 

unlikely 
   

Neither likely 
nor unlikely 

   
Extremely 

likely 
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o Mactie tendenscomponent = 1.60 
o Mgevoelscomponent  = 1.98 

 ⇒ Alle emotiecomponenten zijn betrokken en variëren meer over versch. emoties. Afh vd emotieterm die je 
gebruikt, geef je info over de specifieke manier v functioneren in elke component.  

• Men keek ook naar de interne structuur. PCA over alle 34 steekproeven: 
o Scree plot 
o Stabiliteit binnen vier taalfamilies: 

§ Germaans: Nederlands, Duits, Engels 
§ Romaans: Frans, Spaans, Italiaans 
§ Slavisch: Russisch, Oekraïens, Slovaaks, Pools 

o Interpreteerbaarheid 

⇒ ° Vier dimensies: Valentie, Macht, Arousal, Nieuwheid 

 

We vinden 4 repliceerbare emotiefactoren id structuur, over versch. culturen heen. Waar bevinden zich nu de 
emotietermverschillen? Dan krijgen we een heel mooie structuur…  
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Wat is het goede antw? Als het gaat over betekenis v emotiermen, krijgen we een heel duidelijke structuur. Deze structuur 
kunnen we gebruiken als referentiepunt op vraag wat een goed antw is.  

Men heeft ook gekeken naar clusters (men vindt er 4): angst, verdriet, kwaad, liefde (?).  

Als we het profiel kennen, kunnen we dan voorspellen wat de emoties zijn? Als je het profiel kent op de 4 factoren, ga je in 
70% vd gevallen de juiste emotieterm kiezen.  

  

1.1.3 Conclusies van GRID-onderzoek 

̶ Alle emotiecomponenten spelen een rol in de betekenis van emotiewoorden 

̶ De emotieruimte kan worden voorgesteld in vier dimensies: valentie, macht, arousal, nieuwheid in die volgorde 

̶ Er zijn 4 (6) grote emotieclusters 

⇒ De componentiële emotietheorie is universeel gecodeerd in de taal: sterke basis (we vinden het ook ih Chinees, Japans,… 
en dus niet-westeuropese taal).  

Dit is een sterk kader om te zeggen of iets correct of incorrect is, als het gaat over betekenis v emoties. 

2. ECoWeB-project: Preliminaire resultaten assessment emotionele competenties 

Bovenstaande bevindingen hebben we meegnenomen ih ECoWeB-project. Assessment en training van drie kerncomponenten 
van het emotieproces: 

̶ Waarnemen en begrijpen van emoties 

̶ Inschattingsvertekening (appraisal bias) 

̶ Piekeren als belangrijk, potentieel dysfunctioneel emotie-regulatiemechanisme 

2.1 Waarnemen en begrijpen van emoties 

Men heeft versch. testen gebruikt…     + zie extra info (komt nog online!) 

1) Components of Emotion Understanding Test (CEUT, Sekwena & Fontaine, in press) 

- Emotionele kennis = inzicht in functioneren van alle emotiecomponenten 
- Verkorte versie: 7 situaties waarin belangrijke emoties worden uitgelokt 
- Per situatie 6 mogelijke reacties beoordelen op waarschijnlijkheid: emotie, inschatting, actietendens, lichamelijke reactie, 

expressie, gevoelen 
- Maximum performance 

Bv. Marie is de eerste van haar familie die aan de universiteit gaat studeren. Haar familie heeft het niet breed en doet veel 
moeite om haar financieel te ondersteunen. Vanaf het begin van het academisch jaar geniet ze van het studentenleven en werkt 
niet hard. Op het einde van het jaar is ze op bijna al haar examens gebuisd. Hoe waarschijnlijk is de volgende reactie voor Marie 
op dat ogenblik? 

- Schuld 
- Ze denkt: “Deze situatie is belangrijk en relevant voor mijn doelen”. 



 

2e Bachelor Psychologie Nienke Hermans 2018-2019 

250 

- Ze voelt zich slecht. 
- Ze voelt zich zwak in armen en benen. 
- Ze spreekt met een zelfverzekerde stem. 
- Ze wil goedmaken wat zij heeft gedaan. 
- Van zeer onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5) 

Interne structuur: Principale Componenten Analyse: 

 

Grafieken en tabellen: Wanneer mensen 1 aspect ve emotie begrijpen, zal men ook het andere gebruiken. We vinden evidentie 
id verschillen waarin men emoties kunnen begrijpen.  

2) GEMOK-Blends (Schegel & Scherer, 2017) 

- Begrijpen v emotieprocessen adhv componentiële 
beschrijving  

- Twee emotieprocessen zijn gemengd 

- Op basis van GRID empirisch onderzoek 
- Verkorte versie (10) 
- Maximum performance 

Bv. De zesjarige dochter van Stijn neemt voor het eerst deel aan een show van haar ijsschaatsschool. Wanneer Stijn haar 
tevoorschijn ziet komen op het ijs glimlacht hij breed, zijn hartslag versnelt en hij heeft het gevoel alsof hij wil rechtspringen van 
zijn stoel. Hij voelt zich zo goed dat hij zou willen dat de show blijft duren. Tijdens haar kort solostuk vertelt Stijn aan zijn buurman 
opgewonden en met luide stem dat zijn dochter aan het optreden is. Hij wil opscheppen met zijn dochter en iedereen rondom 
hem over zijn dochter vertellen. 

Welke van de volgende emoties beschrijven het best wat Stijn heeft ervaren gedurende deze 
episode? 

- Geluk en blijheid 
- Verrassing en plezier 
- Blijheid en plezier 
- Blijheid en trots  ⇒ correcte oplossing 
- Plezier en geluk 

3) GERT (Schlegel, Grandjean, & Scherer, 2014) 

- Herkennen van emotionele expressies 
- Multimodaal: gelaat, stem, houding 
- 14 verschillende emoties 

- Maximum performance 
- Verkorte versie (42 items) 
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Correlaties tussen emotiekennis/herkenningsschalen 

   

Het waarnemen en begrijpen v emoties, is éé hogere-orde compotentie.  

Discussie emotiekennis 

• Iemand die één emotiecomponent goed kan inschatten kan ook de andere emotiecomponenten goed inschatten (CEUT) 

• De betrouwbaarheden van verkorte GERT / GEMOK liggen (substantieel) lager dan van volledige instrumenten 

• Intercorrelaties wat lager dan in ander onderzoek (omwille van verkorte versies?) 

2.2 Inschattingsvertekeningen 

Inschattingsvertekeningen kunnen opgespoord w adhv… 

̶ Rejection Sensitivity Questionnaire, Adult version (A-RSQ) (Downey & Feldman, 1996)  (2.2.1) 

̶ Ambiguous Scenarios Task (Mathews & Mackintosh, 2000)     (2.2.2) 

2.2.1 A-RSQ 

Deze is echter wel gevoelig voor verwerping. De zeven situaties w beoordeeld op (1) bezorgdheid en (2) kans op verwerping 
(omgekeerd). Deze w berekend als zorgen x verwerping. (= multiplicatie). 

Voorbeelditems:  

• Na een ruzie, bel je of benader je je partner omdat je het wil bijleggen. 

• Hoe bezorgd of angstig zou je erover zijn dat je partner het al dan niet met jou zou willen bijleggen? 

• Ik zou verwachten dat hij/zij evenzeer als ik verlangt het bij te leggen. 
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2.2.2 Ambiguous Scenarios Task 

Zo gaat men indirect inschattingsvertekening meten. Dit adhv het lezen v situaties die relevant zijn voor het zelf en uitvoeren 
cognitieve taak (aandacht) 

Nadien moet men stellingen beoordelen op correctheid 

• Negatief gelijkend 

• Positief gelijkend 

• Negatief niet gelijkend 

• Positief niet gelijkend 

De score w berekend als positief vs negatief 

Bv. Ijsschaatsen 

- Enkele van je vrienden gaan ijsschaatsen deze namiddag, maar ze hebben je nog niet gevraagd of je mee wil met hen. 
Wanneer je vraagt of je met hen mee kan, zijn ze v__rast. 

- Gelieve het onvolledige woord hieronder volledig te typen. 
- Hoopte je om mee te kunnen? 
- Wanneer je vraagt of je met hen mee kan, zeggen ze neen. 
- Wanneer je vraagt of je met hen mee kan, zijn ze verrast en geïrriteerd door jou. 
- Wanneer je vraagt of je met hen mee kan, zeggen ze ja. 
- Wanneer je vraagt aan de meisjes of je met hen mee kan, zijn ze verrast en opgewonden. 

⇒ Dit w dan beoordelen op gelijkenis 

 

Normaal zou je verwachten dat AST en de verhouding hetzelde is (“in welke mate heb je de neiging om een situatie in te 
schatten op de manier waarop de ander dit niet moet hebben?”).  

Wat blijkt: Het feit dat het een negatieve correlatie hebt, is normaal (hoe hoger je scoort op RSS, hoe meer verwerping verwacht 
en hoe hoger je scoort op AST, hoe minder verwerping je hebt). ⇒ erg bedroevende convergente validiteit (zou normaal 
minstens .30-.40 zijn).  

2.2.3 Discussie inschattingsvertekening 

̶ Eén belangrijke dimensie bij gevoeligheid voor verwerping, maar niet ééndimensionaal 

̶ AST positief-mogelijk-schaal is niet intern consistent (mogelijk meerdimensionaal) 

̶ Correlaties tussen RS en AS kleiner dan .20 

̶ Werken met multiplicatieve scores? 
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2.3 Piekeren 

2.3.1 Verschillende maten 

- Korte versie RSQ-Brooding (Butler & Nolen-Hoeksema, 1994) 

- PQT (Ehring, 2018) 

- Korte versie Penn State Worry Questionnaire (PSWQ, Topper et al., 2014) 

- RSQ-Brooding 

Mensen denken en doen heel wat verschillende 
dingen wanneer ze droevig zijn, zich triest, 
neerslachtig of depressief voelen. Gelieve elk van de 
onderstaande uitspraken te lezen en aan te geven of 
je bijna nooit, soms, vaak, of bijna altijd datgene 
denkt of doet wat in elke uitspraak staat beschreven, 
wanneer je droevig bent, je neerslachtig of depressief 
voelt. Gelieve aan te geven wat je dan doorgaans 
doet, niet wat je denkt dat je zou moeten doen. 

 

- PTQ 

In deze vragenlijst wordt u gevraagd om aan te geven 
hoe u normaal gesproken over negatieve ervaringen 
of problemen nadenkt. Lees de onderstaande 
uitspraken door en geef aan in welke mate ze voor u 
van toepassing zijn wanneer u over negatieve 
ervaringen of problemen nadenkt. 

 

- PSWQ: 

Geef voor elk van de volgende vragen aan hoe 
kenmerkend de betreffende uitspraak voor u is. 
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2.3.2 Correlaties tussen piekerschalen 

 

 

2.3.3 Discussie piekerschalen 

- Hoge interne consistentie 
- Onderling hoog gecorreleerd 

⇒ Sterke overlap in inhoud van de items 

2.3.4 Correlaties tussen EC-constructen 

 

Piekeren: héél hoge correlaties, wat vragen oproept naar divergente validiteit.  

2.3.5 Nomologisch netwerk 

• Persoonlijkheid (IPIP grote vijf, Buss-Perry Aggression Questionnaire SF) 

• Depressie & Welzijn 

• Patient Health Questionnaire 
o Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 
o Work and Social Adjustment Scale 
o Generalized Anxiety Disorder 

3. Algemene discussie 

̶ Kennis, inschattingsvertekening en piekeren zijn duidelijk drie verschillende aspecten van het emotionele 
competentiebegrip. Ze hangen samen, maar hebben gedeeltelijk een ander nomologisch netwerk (het is niet dat je 3x 
hetzelfde meet).  

̶ Emotionele kennis alleen matig gecorreleerd met aangenaamheid en openheid, niet met psychopathologie en welzijn  

Hoe komt dit? Een mog. verklaring is, dat we het effect alleen zien bij mensen die ih bijzonder belastende, moeilijke 
situaties leven/werken/… Bij polities in Zuid-Afrika bv. vinden  we dit wel.  
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̶ Rejection sensitivity vertoont substantiële correlaties met psychopathologie en welzijn (voor AST zijn de correlaties 
verwaarloosbaar). Dit is problematisch vr validiteit v AST.  

̶ Piekergedrag vertoont zeer sterke correlaties zowel met de persoonlijkheidstrek “emotionele stabiliteit” als met “general 
anxiety disorder” ⇒ Het centrale basismechanisme of overlap in constructen? 

̶ Verder onderzoeken en ontwikkelen 

̶ Wat is de relatie met klassieke intelligentie? 

̶ Kan de betrouwbaarheid van verkorte maximumprestatie instrumenten worden verhoogd? 

̶ Kan inschattingsvertekening beter worden gemeten? 

4. Algemene conclusies 

De drie basis-EI aspecten die de focus vormen voor het ECoWeB project representeren ook empirisch drie verschillende 
aspecten van het EI/EC construct, en het zou zinvol moeten zijn ze elk afzonderlijk te trainen. 

 


