
 

DIFFERENTIËLE 

PSYCHOLOGIE 
1ste bachelor psychologie 

 

 

 

 

 

Differentiële psychologie → is de leer omtrent verschillen tussen mensen (psychisch en 

fysiek) 

 

Doelstellingen: basis, inzicht en constructen bijbrengen omtrent: 

o verschillen tussen individuen 

o verschillen tussen groepen 

o basis van verschillen 

o studie van het individu 

2019-2020 

JINTE VENNINCX 

      



1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL I: CONSTRUCTEN EN 
THEORIEËN OVER 

INDIVIDUELE VERSCHILLEN 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



2 
 

1. INTERESSEN  

 

Objectieven hoofdstuk: 

1) kennis nemen van het RIASEC model  

→ meest prominente model i.v.m. interesses 

2) implicaties van het hexagonaal (zeshoek) model kennen en kunnen toepassen  

→ hoe werkt het, welke gevolgen heeft het? 

3) interessen een plaats kunnen geven in de psychodiagnostiek 

→ niet alleen diagnose, maar ook alternatieven en nieuwe trajecten bieden  

vb.: iemand met een burn-out: ga je die persoon verder dezelfde job laten 

doen of ga je die persoon een andere weg doen inslaan?  

= heroriëntatie via interesses 

4) het RIASOC model kunnen situeren tegenover alternatieve modellen 

→ het RIASEC is een dominant model met goede evidentie, maar het is niet 

het enige model 

→ meten welke theorie de beste voorspellingen doet, empirisch beslechten 

5) recente onderzoeksgegevens omtrent interessen kennen 

6) assessmentmethodieken voor interessen kennen en kunnen gebruiken 

→ hoe meet je heel concreet interesses? 

 

Freud: “The two biggest problems in life concern choosing a mate and choosing an 

occupation and people never do either for rational reasons.” 

 

Taxonomie → classificatie, individuen/objecten indelen in groepen, kan zowel de methode 

die gebruikt wordt om in te delen als het resultaat van de indeling bedoeld worden. 

= gebruiken om naar zaken te kijken in de differentiële psychologie  

 

1.1 STRUCTUUR VAN INTERESSEN  

1.1.1 INTERESSES ALS INDIVIDUEEL VERSCHIL  

 

Interessen → individueel verschil 

 

Grote verschillen tussen personen in termen van:  

1) aard 

vb.: meer artistieke interesses, meer sportieve interesses, ondernemings-

interesses, ... → je kan een smal interessegebied hebben (alleen maar sportieve 

interesses) of een breed interessegebied (sportieve én artistieke interesses) 

2) intensiteit 

vb.: één hobby vs. veel hobby’s hebben  

→ hoe meer hobby’s (hoe breder je interessegebied), hoe minder tijd je kan 

steken in elke hobby en hoe minder intens  

→ één hobby hebben waar je veel tijd in kan steken en dus een hoge intensiteit   

 

Motivationeel aspect: gaat uit van interessen  

vb.: waar/aan welk domein wil je je energie aan besteden = aan datgene wat je 

interesseert  

 

Predictieve validiteit  

o interessen zijn geen goede predictor voor prestaties  

vb.: geïnteresseerd zijn in psychologie, maar op alle vakken gebuisd zijn  

o interessen zijn vooral een goede predictor voor tevredenheid 

vb.: toelatingsproef, wat steek je daar in? enkel IQ of ook interesse?  
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vb.: een leerling oriënteert naar een studierichting waar hij tevreden is, een 

match zoeken tussen de interesses v/d persoon en de aspecten v/d omgeving 

waarin je die persoon oriënteert 

 

Invalshoek vanuit de praktijk: oriënterend vermogen  

vb.: SIMON (= RIASOC model), leerlingenbegeleiding, CLB, studie-oriëntering hoger 

onderwijs, arbeidsmarkt, revalidatie, outplacement, …  

vb.: het leger dat nieuwe mensen wel aanwerven  

vb.: Proximus die mensen ontslaan en nieuwe aanwerven  

= interesse gebruiken om te oriënteren  

 

1.1.2 PERSOONS-EN OMGEVINGSKENMERKEN  

 

Van interessen naar taxonomie: 

vb.: oefening noteer je hobby’s & ideale werkomgeving  

R: bergwandelen/natuur 

I: programmeren  

A: toneel spelen  

S: leider in jeugdbeweging 

O: fuiven organiseren, kaartverkoop 

C: penningmeester v/e vereniging  

 

Oriëntatie impliceert 2 componenten: 

1) persoon  

2) omgeving  

 

Assessment: persoon en omgeving 

→ assessmentmodel voor de persoon linken aan het model voor de omgeving  

→ ideaal: eenzelfde model voor P en O kan gebruikt worden  

= fit: de juiste man/vrouw op de juiste plaats  

 

Modellen en taxonomieën:  

o succes van P-O koppeling o.m. afhankelijk van: 

1) de breedte waarmee de eigenschappen v/d persoon en omgeving worden 

gemeten  

vb.: na een jaar niet meer geïnteresseerd in A maar in B, fenomeen moet 

stabiel zijn  

vb.: alle interessen meten, soms mensen met maar 1 interesse  

(= discloser: andere opties afsluiten) 

2) de betrouwbaarheid waarmee de eigenschappen v/d persoon en 

omgeving worden gemeten  

vb.: steeds hetzelfde resultaat bekomen bij opnieuw testen  

o afbakening van het terrein dat men wil in kaart brengen is primordiaal voor de 

constructie van een taxonomie 

vb.: indeling van de dieren of planten  

 

Taxonomie → omvat de basiscomponenten, een soort grootse gemene deler van het 

terrein dat men wil bestrijken  

vb.: voor interessen → Holland’s RIASOC typologie 
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1.2 RIASOC: MODEL EN ASSUMPTIES 

 

John Holland 

o artikel in Journal of Counseling Psychology 

o The Psychology of Vocational Choice & Making Vocational Choices 

o praktijkpsycholoog naar top academische positie aan de Johns Hopkins University  

→ intuïtief model, bottom up vanuit de praktijk ontstaan en later 

psychometrische toetsen doorstaan 

= houdt empirisch stand = bij weinig modellen zo  

 

Historiek 

o dienstplicht in het leger: mensen van een brede instroom  

= hele grote heterogeniteit en veelheid aan verschillende jobs  

o intuïtief opgebouwde theorie & later meer wetenschappelijk uitgewerkt en 

onderbouwd 

→ deed interviews met mensen en had idee dat er een zestal grote groepen 

voorkwamen qua interessen & deze een zekere samenhang vertonen  

→ niet alle beweringen die hij maakte zijn juist, maar wel grote delen  

o model beheerst tot vandaag de agenda van interesse en P-E fit onderzoekers  

 

 

Holland’s basis assumpties: 

a) beroepskeuze is een expressie van de persoonlijkheid 

→ mensen zullen doen wat ze graag doen of waar ze goed in zijn, het is een 

uiting van hun persoonlijkheid 

→ sterke assumptie: als correct dan zou men geen persoonlijkheidsonderzoek 

meer moet doen, maar alleen het RIASEC model moet gebruiken om 

iemands persoonlijkheid te schetsen 

b) interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten 

→ persoonlijkheidsmodel ook gelijk aan een interessemodel?  

c) stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis 

vb.: op café, ik studeer psychologie, ‘jij gaat mij analyseren zeker’  

→ stereotypen hebben een communicatieve betekenis waar een kern van 

waarheid in zit, ze zijn niet op iedereen van toepassing, maar hebben wel 

een functie 

→ soms stereotypen gebruiken om keuzes te maken  

vb.: een opleiding kiezen op basis van een stereotype 

d) mensen met eenzelfde beroep hebben een gelijkend persoonlijkheidsprofiel en 

persoonlijkheidsontwikkeling 

vb.: praten met een econoom, denken helemaal anders  

vb.: oogcontact moet je leren doorheen de opleiding, sommige doen dit al van 

zichzelf, andere die dit oorspronkelijk niet deden ontwikkelen het   

→ verschillen in groepen zijn groter dan verschillen tussen groepen  

→ groeien in dezelfde richting tijdens de opleiding, maar ontwikkelen niet een 

gelijk persoonlijkheidsprofiel  

e) gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief 

gelijkaardig reageren, problemen oplossen en situaties structureren 

vb.: hoe reageren op een agressieve patiënt = aangeleerd in opleiding 

vb.: hoe als brandweer reageren op brand = aangeleerd in opleiding  

f) tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening en prestatie zijn functie 

van P(erson)-E(nvironment) match 

vb.: uit het leger gezet worden door sterke opinie, ook al heb je alle 

eigenschappen om het aan te kunnen (vb.: fysiek) 
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Holland’s vier werkassumpties:  

1) personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische 

menstypen: realistische, intellectuele, artistieke, sociale, ondernemende en 

conventionele  

2) hetzelfde geldt voor omgevingen vb.: beroepen, opleidingen, …  

3) personen zoeken omgevingen die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun 

geprefereerde activiteiten, belangstellingen en waarden (= fit) & omgevingen 

worden ook door de personen gemaakt (= dynamisch gegeven)  

vb.: afstudeerrichtingen psychologie is illustratie van wat een omgeving kan 

bieden en verdere differentiatie  

vb.: wie je mee op reis neemt is afhankelijk van het type omgeving (luxe vs. 

overleven)  

4) (Criterium)gedrag (= tevredenheid) is de resultante van de interactie tussen 

persoon en omgeving, m.a.w. er is satisfactie als je wat je als persoon te 

bieden hebt kan weergeven in de omgeving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISTISCHE MENS- EN OMGEVINGSTYPE 

vb.: bouwvakkers, iedereen die 

buiten werkt en beschermende 

kledij draagt   

 

 

 

 

 

 

 

INTELLECTUEEL MENS- EN OMGEVINGSTYPE 

vb.: labo werk, werken aan 

Ugent  
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ARTISTIEK MENS- EN OMGEVINGSTYPE 

vb.: kunstenaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAAL MENS- EN OMGEVINGSTYPE 

vb.: psycholoog, leerkracht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERNEMEND MENS- EN OMGEVINGSTYPE 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIONEEL MENS- EN OMGEVINGSTYPE  

vb.: boekhouders  
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Holland’s RIASOC-lettercodes:  

o via vragenlijst: ‘typeer’ jezelf = Self-Directed Search  

→ persoonlijke lettercode bekomen 

o ja antwoorden optellen per RIASOC domein  

vb.: R:1, I:6, A:3, S:1, O:9, C:2 = OIACRS 

o similariteit van een P/O met elk van de typen uitgedrukt in een lettercode: de 

eerste letter is het type waarmee de grootste similariteit werd vastgesteld 

enzovoort 

o persoon: Self-Directed Search (SDS; USA), Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO: 

Nederland)  

o omgeving:  

vb.: opleidingen en beroepen  

a) zelfbeoordeling → hoe vaak komt elk van onderstaande activiteiten in uw 

huidig werk aan bod? (persoonlijk  objectief)  

vb.: PCI = Position Classification Inventory in USA 

vb.: FPT = Functie Profiel Test in Nederland  

b) incumbent method → personen maken de omgeving, people make the 

place  

c) expert method → job titel gegeven en beoordeelaars zeggen welke 

lettercode er bij past, interbeoordelaars overeenkomst garandeert 

betrouwbaarheid  

d) combinatie → incumbent en expert method = goed geïnformeerd oordeel  

 

Illustraties van lettercodes voor omgevingen:  

o voor beroepen: O*NET  

→ gedetailleerde beroepsinformatie voor meer dan 900 jobs 

→ inclusief RIASOC lettercode: correleert zeer goed  

vb.: correlaties tussen PCI & O*NET RIASOC scores  

→ gebaseerd op job analyse + expert methode 

vb.: Clinical psychologist = ISA 

vb.: Industrial/organizational psychologist = IEA  

o voor opleidingen: SIMON  

→ studie en interesse monitor 

→ zelf-assessment van interessen  

→ matching van opleidingen  

• incumbent + expert methode 

vb.: klinische psychologie: sociaal + artistiek  

vb.: bedrijfspsychologie: sociaal + ondernemend  

vb.: experimentele psychologie: intellectueel + sociaal  

• match eerder predictief voor satisfactie dan prestatie  

 

RIASOC calculus assumpties en afgeleiden:  

o beschrijvingen zijn prototypisch  

o P en O gelijken (in meer of mindere mate) op verschillende typen 

o RIASOC-typen niet los naast elkaar: variërende graad van verwantschap 

o RIASEC (UK) vs. RIASOC (NL) = calculus  

 

Hexagonaal model 
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o onderlinge verhouding  

o aan elkaar grenzende typen → hoe verder van elkaar, hoe minder goed 

correleren/samengaan & naast elkaar is goed correleren/samengaan 

vb.: A en I → creatieve types zijn ook snel intellectueel (architect, ingenieur)  

vb.: O en S → ondernemende types zijn ook snel sociaal (sponsering zoeken, 

lobbyen)  

vb.: O en C → mensen die goed ondernemen weten vaak ook goed hoe ze de 

regels moeten volgen (fuif organiseren en de geluidsnormen respecteren)  

o alternerende typen → minder gemeen hebben met aangrenzende types waarbij er 

1 tussenin zit   

vb.: I en S 

vb.: E en A  

o oppositionele typen → diagonaal van elkaar, geen overeenkomsten = oppositie  

vb.: R en S = dingen vs. mensen  

→ realisten werken graag met dingen en socialen werken graag met mensen, 

ze staan het verst van elkaar, ze kunnen wel gecombineerd worden, maar 

er zullen weinig mensen zijn die beiden hebben 

vb.: E en I = actie vs. analytisch  

→ er zijn weinig intellectuele types die ook ondernemend zijn, intellectuele 

types denken graag, ondernemende types willen doen, er zijn er wel, maar 

ze lopen niet dik 

vb.: A en c = artistiek vs. regels volgen  

→ het creatieve/regel-openbrekend staat tegenover het regelvolgend (het 

kan zeer voordeling zijn om beide te zijn: vb.: een goede, creatieve 

muziekgroep zijn, maar ook geld kunnen binnenbrengen) 

o empirisch te berekenen vb.: correlaties  

→ aan elkaar grenzend: hoge correlaties 

→ alternerende typen: lage correlaties 

→ oppositionele typen: negatieve correlaties  

1.2.1 CONSISTENTIE 

 

Interne consistentie → onderlinge samenhang = voor individuen en voor omgevingen  

vb.: hoog score op R is laag score op S 

 

Consistentie van de lettercode  

= gevolg van de hexagonale ordening  

o verwijst naar de ordening van de letters in de code (P/O), waarbij de klemtoon 

vooral ligt op de eerste twee letters in de code 

o een lettercode is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de 

eerste twee letters groter is 

o consistentie in de persoonscode: zegt iets over de stabiliteit van het profiel, 

mensen met een inconsistent profiel wisselen vaker  

o consistentie in de omgevingscode: zegt iets over de verscheidenheid van de 

eigenschappen waarop de omgeving een beroep doet of zal doen  

o doorgaans aangeduide met een cijfer: 

→ 1: inconsistent vb.: OI 

→ 2: er zit een letter tussen vb.: CS 

→ 3: maximaal consistent vb.: IA 
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1.2.2 DIFFERENTIATIE 

 

RIASOC-differentiatie 

o steunend op de metrische afstand tussen de letters in de code: twee gelijke 

lettercodes kunnen immers verschillende onderliggende ruwe scorepatronen 

hebben vb.: IROSAC 

a) R:13, I:24, A:7, S:9, O:10, C:3 = gedifferentieerd (er springt 1tje uit) 

b) R:22, I:24, A:7, S:9, O:10, C:3 = niet gedifferentieerd  

= even consistent (IRO), maar wel grotere metrische afstand tussen I en R 

o lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd 

o goed gedifferentieerde profielen (met voldoende afstand tussen de typen) geven 

aan dat de P/O gekenmerkt wordt door een duidelijk af te lijnen interessepatroon  

o implicaties voor stabiliteit/betrouwbaarheid van de meting en validiteit van keuzen 

of adviezen  

vb.: P: I know what I want & O: you know what you gonna get  

o verschillende indexen geconstrueerd  

a) verschil tussen de score op de eerste en de laatste letter  

b) Lachan-index: meten hoe gedifferentieerd mensen zijn, waarbij X1, X2 en 

X4 respectievelijk verwijzen naar de scores op de hoogste, de op één na 

hoogste en vierde schaal in de lettercombinatie  

 

 

 

 

 

  

 

 

→ consistent en gedifferentieerd score zorgen voor een sinusfunctie 

1.2.3 CONGRUENTIE 

 

RIASOC-congruentie  

o centraal in Holland’s theorie is de matching tussen P en O 

= streven naar congruentie tussen P en O profielen  

o sterke invloed op het P-O interactie en matching onderzoek (= P-E fit research in 

de literatuur) 

o congruentie: match tussen persoon en omgeving, ‘juiste persoon op de juiste 

plaats’ 

o incongruentie = miss fit: wanneer de omgeving weinig aandacht heeft voor de 

karakteristieken die personen belangrijk vinden of wanneer de persoon weinig 

eigenschappen heeft die aansluit bij de omgeving  

vb.: primaire letter in omgevingsprofiel is A, terwijl de primaire letter in het 

persoonsprofiel C is  

o Zener-Schnuelle-index meest gebruikt (scores van 0 tot 6)  

• meestal gebruikt in de praktijk en niet voor in onderzoek  

• 6 = zeer congruent & 0 = incongruent  

• kijken naar aanwezigheid letters en naar volgorde v/d letters  

• zowel voor lettercode omgeving als voor lettercode persoon  
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1.3 PERSON-ENVIRONMENT FIT  

 

Person-environment fit vormen (Kristof) 

o objectieve en subjectieve fit 

vb.: congruentie van omgevings- en persoonscode berekenen  

vb.: vragen aan mensen of ze er in zouden passen  

o supplementaire (gelijk) en complementaire (ongelijk) fit 

vb.: je wilt een homogene groep, dus iedereen hetzelfde (vb.: zelfde code)  

vb.: je wilt aanvulling (vb.: zelf niet goed zijn in administratie dus iemand zoeken 

die hier wel goed is, aanvullen waar jij te kort schiet) 

→ praktijk: zowel supplementair als complementair (vaak 1 letter verschillend)  

• vb.: toegepast op relaties → test doen bij jezelf en huidige partner, later 

opnieuw doen bij nieuwe partner = zien bij welke eigenschappen je 

supplementair en complementair wilt zijn 

• individuele verschillen  

o environment-component verder opgesplitst 

1) P-O: person-organisation fit → (mis)fit met een specifieke organisatie 

2) P-V: person-vocation fit → (mis)fit met je roeping/de beroepsgroep 

3) P-G: person-group fit → (mis)fit met de groep, de collega’s 

4) P-J: person-job fit → (mis)fit met het werk dat je moet doen, inhoudelijk 

→ fit is een veel koppig monster, soms fit met slechts bepaalde aspecten 

→ waar ligt de doorslag? waar halen we de satisfactie?  

o commensurate measurement → fit vergelijken op dezelfde kenmerken/dimensie, 

m.a.w. fit bekijken a.d.h.v. één specifiek model dat van toepassing is op de 

persoon én op de omgeving (vb.: Holland-model), terwijl andere fitmodellen een 

apart model voor de persoon en voor de omgeving hebben, wat het ingewikkeld 

maakt  

 

Nye and colleagues (2012): vocational interests and performance  

o zijn beroepsinteressen positief gerelateerd aan job prestaties, schoolprestaties 

en/of volharding in een job of academisch programma?  
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vb.: graag zwemmen, maar elke dag 2u gaan zwemmen om op professioneel 

niveau te kunnen zwemmen?  

• niveau interesses 

• mate van congruentie tussen interessen en type omgeving 

o meta analyse van 60 primaire studies (42 in beroeps- en 18 in academische 

context) 

o totale sample = 15.301  

o criteria:  

• task performance: wat in de functie omschrijving staat 

• organizational citizenship behavior: gedrag dat bijdraagt tot het 

functioneren v/d organisatie, maar niet strikt noodzakelijk in de 

taakomschrijving staat 

• persistence: doorzetten 

• counterproductive work behavior: gedrag dat voorkomt op het werk dat we 

niet graag zien, zijn afwijkingen v/d norm die binnen de organisatie gelden 

 

Resultaten Nye and colleagues: 

o interessen en beroepsmatig functioneren  

• baseline estimate interesse-niveau en performance (m.a.w. correlatie 

tussen interesse scoren en prestatiescore)  

= .20 → dus onafhankelijk van congruentie 

• baseline estimate congruentie en performance (m.a.w. correlatie 

congruentie (hoe persoon fit in omgeving) en prestatiescore) 

= .36 ! 

• over diverse criteria en interesse-instrumenten heen  

• positieve en substantiële correlaties met taakprestatie, OCB en volharding  

• negatieve en kleinere correlatie met contra productief werkgedrag  

• moderatoren → variabelen die relatie tussen twee andere variabelen gaan 

beïnvloeden  

vb.: type interesse instrument, study design, …  

→ hadden slechts een beperkt effect op sterkte van de relaties  

→ m.a.w. een correlatie is een goede predictor  

→ tabel: congruentie maten doen het steeds beter 

o interessen en academisch functioneren (volharding en punten) 

• baseline estimate interesse-niveau en academische prestatie 

= .23 → dus onafhankelijk van congruentie 

• baseline estimate congruentie en academische prestatie 

= .32  

• congruentie is positief en substantieel gerelateerd aan zowel volharding als 

punten  

• over het algemeen ook individuele interessescores, maar wel substantieel 

lager 

• moderator: type interesse-instrument: Strong Interest Inventory minst 

predictief  
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Toepassing van P-E fit: AS(TM)A 

→ hoe moeten we die fit gaan realiseren? 

o Schneider, Smith, Taylor & Fleenor (1998): ASA → homogeniteit binnen 

organisaties = werkt volgens een soort trechter 

1) Attraction  

vb.: Camp Waes zorgt voor aantrekking voor het leger, de organisatie 

aantrekkelijk(er) maken  

2) Selection  

vb.: beste kandidaat er uit halen/selecteren  

3) Attrition  

vb.: evalueren of de persoon het goed doet en de organisatie tevreden is 

o Roberts (2006): toevoeging AS(TM)A 

• Transformation (zie ook les omtrent persoonlijkheidstrekken) → je 

verandert ook als persoon, jezelf aanpassen, groeien 

vb.: eerste keer les geven voor een grote aula vs. nu  

• Manipulation: job crafting → het manipuleren van de omgeving 

vb.: keuzevakken kiezen  

 

vb.: webpagina van H&M 

→ attraction and (self) selection: optimaliseren van ‘fit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: Securex: bijna de helft v/d Belgische werknemers personaliseert zijn job  

→ nu werknemers in België langer zullen moeten werken, neemt de belangstelling voor 

het zogenaamde job crafting toe. Bijna ½ Belgische werknemers tracht zijn job proactief 

vorm te geven in overleg met werkgever of collega’s. De belangrijkste reden hiervoor is 

om betere aansluiting te vinden met wat hij graag doet. Dit blijkt uit een onderzoek in 

het kader v/d Securex Leerstoel (Universiteit Gent) bij 1754 werknemers. Werknemers 

die de vrijheid krijgen om hun jobinhoud een persoonlijk accent mee te geven, zijn onder 

meer productiever, innovatiever, meer geëngageerd én meer tevreden.  

 

1.4 ALTERNATIEVE MODELLEN  

 

Itamar Gati (1979, 1991) 

• trekt 6 trekken van Holland niet in twijfel, wel de manier waarop ze georganiseerd 

zijn → paarsgewijze vergelijkingen (clusters)  

o is een hiërarchisch model, gesteund op clusteranalyse, waarbij de zes typen 

gerepresenteerd worden in drie clusters: de typen binnen een cluster correleren 

sterker dan de typen die tot verschillende clusters behoren, is m.a.w. gemakkelijk 

toetsbaar  

o clusters: (R,I), (A,S), (O,C)  

o praktijk: correlatie tussen R en I sterker dan de correlatie tussen R en C  
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Predicties Holland model: 72 orde-predicties 

o correlaties tussen 6 adjacent types (RI, IA, AS, SE, EC, CR) > correlaties tussen 6 

alternate types (RA, AE, ER, IS, SC, CI) → 36 predicties 

o correlaties tussen 6 alternate types > correlaties tussen 3 opposite types → 18 

predicties 

o correlaties tussen de 6 adjacent types > correlaties tussen 3 opposite types → 18 

predicties  

 

Verschillen tussen Holland en Gati? 

= alle mogelijke combinatie van lettertype maken en zien wat elk model prediceert  

o Gati & Holland: correlatie tussen RI altijd groter dan de correlatie tussen RA  

o Holland: RI en RC gelijke correlatie & dit is niet zo volgens Gati  

 

Tracey en Rounds (1993) 

o toetsen de orde-predicties op grond van beide modellen: 

• 27 predicties gemeenschappelijk aan beiden modellen  

• 45 orde-predicties uniek voor Holland 

• 9 orde-predicties uniek voor Gati  

o + een derde model, het HollGat model (predicties op grond van Holland + 9 

unieke orde predicties van Gati)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: 

o RI en RI: ‘—‘ (dit is natuurlijk hetzelfde)  

o RI en RA:  

• Gati: volgens Gati is de correlatie tussen letters groter binnen eenzelfde 

cluster dan tussen letters van verschillende clusters → de correlatie tussen 

RI is groter dan de correlatie tussen R en A → ‘>’  

• Holland: R en I liggen dichter bij elkaar dan R en A in het hexagonaal 

model dus zullen R en I sterker correleren dan R en A → ‘>’   

→ beiden maken dezelfde predictie dat RI sterker gecorreleerd moet zijn dan RA  

o RI en RC:  

• Gati: RI liggen binnen dezelfde cluster en RC niet, dus RI zal sterker 

correleren → ‘>’  

• Holland: RI liggen naast elkaar in het model en RC liggen naast elkaar in 

het model dus beiden zullen even sterk correleren → ‘=’  

→ Gati maakt hier een ordepredictie (‘het ene is groter dan het andere’), terwijl  

Holland zegt dat het gelijk is  

o … → je kan heel de matrix afgaan: je begint links horizontaal en dan kijk je naar 

boven, een vraagteken wil zeggen dat er geen predicatie wordt gedaan 
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Tracey en Rounds (1993) 

→ Holland’s order model yielded the best fit, because:  

= Holland blijft ondanks intuïtief karakter alle test doorstaan  

o it was a statistically adequate representation of the data in almost every case 

o it demonstrated superior fit to the HollGat model  

o the unique predictions made by Holland fit the data better than the unique 

predictions made by Gati  

o the fit of Holland’s model was not found to vary across inventory, sex or age  

 

Prediger (1982)  

o bekijkt het als een vlak  

o belangrijke toevoeging van 2 assen:  

1) mensen (S) & zaken (R)  

2) data (O en C) & ideeën (A en I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rounds and Tracey (1996) 

 
→ graphical representation of Gati’s hierarchical model (left panel) and Rounds and 

Tracey’s hierarchical model (right panel), arrows represent the assumed top-down 

process of career-related decisions, from Nagy et al. (2010)  

o alternatief model voor het Gati model voorgesteld 

o links Gati’s model & rechts Rounds en Tracey  

o R en I in een cluster, A apart, S en E en C in een cluster 

o heeft op relatief weinig ondersteuning kunnen rekenen 

 

Nagy et al.: conclusies alternatieve modellen 

→ maakte vergelijking van 3 modellen  

o 3 modellen (Holland, Gati, Rounds & Tracey) vergeleken over: 

1) steekproeven (eindgraad secundair onderwijs, universiteit) 

2) geslacht 

3) volgens verschillende analysemethoden  

o Resultaten:  

• locatie v/d typen binnen het circumplex nagenoeg gelijk over steekproeven 

(voor en na transitie naar hoger onderwijs) 

• differentiatie in profiel neemt af met leeftijd (interessen moet meer 

gespreid worden) 

• vrouwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde v/h secundair, 

dit verschil ebt later weg  

• sterkste evidentie voor het Holland model  
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1.5 GESLACHTSVERSCHILLEN  

 

RIASEC: geslachtsverschillen  

o vaststelling: problematische female-male ratios  

→ m.a.w. scheeftrekking in veel interesse gebieden tussen mannen en vrouwen 

vb.: STEM (science, technology, engineering, mathematics) meer mannen 

vb.: sociale opleidingen meer vrouwen  

• waar komen deze geslachtsverschillen vandaan en waarom zo persistent?  

• interessen als drijvende kracht achter studiekeuzes, studiesucces en 

beroepskeuzes  

 

Su, Rounds & Armstrong (2009): meta-analyse ‘man and things, women and people, a 

meta-analysis of sex differences in interests’ 

o technische handleidingen van 47 interesse instrumenten  

o N = 503, 188  

 

Interpretatie van verschillen:  

o niet elk significant verschil is daarom betekenisvol  

vuistregel: Cohen (1992): d-effect size → hoe groot is de impact? want iets is 

makkelijke significant, maar betekent niet dat dit verschil substantieel is 

• zwak: - < .30  

• matig: - .30 < x < .50  

• groot: - > .50 

 

Tabel 1:  

o hoe groter de cirkeltjes groter, hoe hoger mannen scoren 

Tabel 2:  

o positieve waarden = mannen scoren hoger  

o R: .84 = substantieel verschil  

o S: -.68 = substantieel verschil (vb.: meer vrouwen in de richting psychologie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 STABILITEIT EN ONTWIKKELING  

 

RIASEC: stabiliteit 

o hoe stabiel zijn interessen? = belangrijk voor adviesverlening  

vb.: in test iets aan vinken dat je wel leuk lijkt, maar nooit echt zou doen (vb.: 

bouwvakker)  

o Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO): 

• activiteiten (die men wel eens zou willen proberen) 

• beroepen (die men wel eens zou willen proberen) 

• vaardigheden/competenties (waarover men denkt te beschikken) 

• eigenschappen (die men denkt te hebben) 

vb.: “kan je metsen?”    
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Wille & De Fruyt  

o mensen opgevolgd van aan het einde v/d opleiding en interesse bevraagd tot na 

15 jaar beroepsloopbaan → sommige zitten nog steeds in dezelfde job & andere 

hebben ondertussen al 8 jobs gehad  

• hoe stabiel zijn kenmerken v/d omgeving?  

• gravitation hypothesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wille, Tracey, Feys & De Fruyt (2014): A longitudinal and multi-method examination of 

interest-occupation congruence within and across time  

o interesse zijn redelijk stabiel = .51  

o m.a.w. grote kern van interesse is stabiel  

o als je kijkt naar het werk dat mensen doen, stemt dit overeen met hun interesse  

 
 

o stabiliteit voor activiteiten, 

capaciteiten en karakteristieke goed, 

maar voor beroepen niet echt 

o mensen zoeken na 15 jaar nog naar 

een andere jobs dan toen ze net 

afstudeerde  

= impact van omgevingsfactoren 

beperkt 
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Low, Yoon, Roberts, Rounds (2005): the stability of vocational interests from early 

adolescence to middle adulthood, a quantitative review of longitudinal studies 

 

o in welke leeftijdsperiode zijn 

interesse het meest stabiel?  

vb.: SIMON enkel nuttig als er een 

stabiliteit is van wat je op deze 

leeftijd meet qua interesse  

o vanaf jong volwassenheid 

substantieel toenemen & 25-29 jaar 

interesse het meest stabiel, m.a.w. 

je kan op jonge leeftijd interesse 

meten die nuttig zijn voor 

voorspellingen voor de toekomst  

 

1.7 EVALUATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinsley (2000):  

o meeste van de fit zijn rudimentaire maten  

→ er zijn betere methode om naar 

congruentie te kijken, maar je moet het in 

de praktijk kunnen toepassen = makkelijk 

bruikbaar  

o idee dat satisfactie en congruentie 

correleren is fout  

o zowel kunnen gebruiken voor de persoon 

en omgeving?  

→ er is weinig onderzoek naar de 

omgevingskant, psychologie bias om meer 

naar persoon te kijken  

o Holland model beter dan andere modellen 

Prediger (2000): 
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1.8 RECENTE OPERATIONALISATIES 

 

Assessment in VL/NL: 

o Beroepskeuze Zelf Onderzoek → SDS-BZO (Hogerheijde, Van Amstel, De Fruyt & 

Mervielde, 1995) 

o Persoonlijke Profiel Test (PPT: Hogerheijde & Van Amstel, 1998) → LOLA-FUN  

o nieuw instrument: LIV (Dingemanse, Van Amstel, De Fruyt & Wille, 2007) 

o Loopbaaninzicht Vragenlijst (LIV) → LOLA-W (2020) 

 

LIV: afgestemd op loopbaan 

→ tevredenheid over BZO, zijn componenten die je moet behouden  

o gebruiksgemak & veel cliënten konden er gemakkelijk mee weg  

o uitstekende verhouding tussen de invultijd en de oogst aan gegevens 

o LIV volwassen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden 

= meer gericht op arbeidsmarkt  

 BZO vooral gericht op jongeren die interesse willen exploreren  

o minder doorzichtig en meer selectief dan BZO/PPT 

o in theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland 

blijven  

o voor de invuller – voor zover mogelijk – inspirerend en leuk om te doen  

→ test die iemand uitdaagt na te denken over zijn/haar interesse te exploreren  

o voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium  

 

LIV: concepten en uitgangspunten 

o update itemset = verschil met persoonlijkheidsonderzoek  

o nieuwe labels mensentypen: van RIASOC naar PAKSOC 

→ oude labels zorgde voor verwarring  

vb.: bij R denken realistisch beeld te hebben over interesse 

o verdere differentiatie: 15 facetten (update: 16 facetten) 

o focus → werkervaring  

o ipsatief en normatief luik  

o additionele indicatoren: 

• realiteitsindicator 

• veranderingsindicator  

 

LIV: nieuwe labels voor de typen  

o Realistisch → Praktisch  

o Intellectueel → Analytisch  

o Artistiek → Kunstzinnig  

o Sociaal → Sociaal  

o Ondernemend → Ondernemend 

o Conventioneel → Conventioneel  

 

Engels: RIASEC → RIASOC 

Nederlands: RIASOC → PAKSOC  

 

LIV: facetten of componenten  

o doel: verfijning  

vb. je hebt een grote variatie binnen sociale jobs, van werken met kinderen tot 

ouderen tot mannen die hun vrouw mishandelen  

o ontstaan uit adviespraktijk ZBTP  

o in overeenstemming met originele Holland theorie 

o vb.: een cliënt die graag met de handen werkt en fysiek bezig is, maar niets met 

techniek heeft  
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Componenten in LIV en LOLA  

Praktisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunstzinnig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondernemend 

10. Leiderschap → een leider willen zijn, moreel overwicht hebben, verantwoordelijk 

voor anderen willen zijn.  

11. Organiseren → houden van regelen en organiseren, graag actief en druk werk naar 

zich toe trekken. 

12. Scoren → commercieel, competitief en ongeduldig zijn & risicogeneigd, doelgericht 

en opportunistisch.  

13. Status en macht → het politieke spel beheersen en leuk vinden, statusgevoelig en 

organisatiesensitief.  

 

Conventioneel  
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LIV update 2016: + 1 component (?) 

o binnen het domein v/d analytische interessen: 

• natuurwetenschappen  

• theorie 

+ 

• IT (in LOLA)  

 

Wille, De Fruyt, Dingemanse & Vergauwe → A closer look at the psychological diversity 

within Holland interest types: construct validation of the career insight questionnaire  

o componenten binnen een type doen beroep op verschillende eigenschappen  

vb.: leiding geven: extravert zijn belangrijker dan bij andere type  
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LIV: nieuwe doelgroep 

→ werkervaring  

o nieuwe tewerkstelling na herstructurering  

o outplacement 

o (lange) werkloosheid 

o vastgelopen, midlife-achtige problemen  

o langer moeten werken dan voorzien  

o zwart gat na pensioen  

o personen met veel potentieel  starre werkomgeving  

o Uitz: bij schoolverlaters: hoger opleidingsniveau (vertaalslag)  

 

LIV: ipsatief en normatief  

o Ipsatief: PAKSOC binnen de persoon: 

→ een keuze maken heeft implicaties voor de andere keuzes die je maakt  

vb.: maar één kan vanboven staan, je moet onderling sorteren 

• 14 opgaven (2x7 sets) 

• geef aan in hoeverre volgende stellingen (set: 6 items) bij u passen: HO-

O-N-E-HE 

• ordenen 6 items (per type): 5-3-1 hiërarchie 

o Normatief: PAKSOC tussen personen:  

→ zelfde manier van bevragen en ze kunnen allemaal op u van toepassing zijn  

• 100 items: 5-puntenschaal: HO-O-N-E-HE  

• stanine-verdeling  

 

→ beide manieren gebruikt in de lijst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIV: interesse versus competentie 

o wat willen mensen  wat zeggen mensen te kunnen  

o PPT: activiteiten & beroepen  vaardigheden en eigenschappen  

o 2 met elkaar confronteren  

• per type 

• over verschillende typen  

o uitgewerkt binnen het ipsatieve luik LIV  

• 7 opgaven: interessen  

• 7 opgaven: competenties 

o uitgedrukt in een radargrafiek  

 

Liv: indicatoren:  

1) Realiteitsindicator (RI) → vaak mensen een te rooskleurig beeld van wat sommige 

beroepen inhouden, RI makt hier een onderscheid in  

vb.: 
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vb.: ik wil graag mensen verzorgen, maar ook nachtwerk?  

o vrijblijvende interesse  gedreven affiniteit: “Een intense en actieve vorm van 

belangstelling, die aantoonbaar is door daden en die overeind blijft wanneer de 

negatieve aspecten worden benoemd.”  

o selectie van 27 items 

o hoe: “ik houd van tuinieren” (item 45: interesse)  

• RI: ik besteed veel tijd aan mijn tuin  

• RI: ik zou graag met dieren willen werken, inclusief taken zoals het 

opruimen van hun uitwerpselen  

2) Veranderindicator (VI) 

o Selectie van 15 items 

vb.: “ik zou graag meer in de buitenlucht werken” 

o hoge score: indicatie voor loopbaanonrust → mensen willen van job veranderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ onderverdeling in 

componenten maakt een 

verschil  

vb.: laag op zorg, maar 

hoog op onderwijs 
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Take-away 

o interessen: RIASEC/PAKSOC 

o vrij robuust model 

o zowel voor de persoon als de omgeving  

o congruentie en fit: beperkte relaties met criteria 

o substantiële geslachtsverschillen, behoorlijke stabiliteit 

o goede tools in NL-taalgebied 

 

Voorbeeld examenvraag: op grond van Gati's (1979, 1991) model kan je volgende 

predicaties maken:  

1. AS > AI  

2. RI = OC  

3. AS < AI   

4. SO < OC   

  

Antwoord:   

A. 1 en 2 correct  

B. 2 en 4 correct  

C. 1 en 3 correct  

D. 1 en 4 correct  

  

Gati’s model werkt met drie clusters: (RI) (AS) (OC). Letters binnen de clusters 

correleren sterker met elkaar.  

o AS correleert sterker dan AI → 1 juist  

o RI correleert evenveel als OC, maar Gati maakt hierover geen predicatie! In het 

schema staat een vraagteken → 2 fout   

o AS correleert sterker dan AI → 3 fout  

o OC correleert sterker dan SO → 4 juist  

= Antwoord D 
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2. PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN  

 

Objectieven les 

o persoonlijkheidstrekken kunnen definiëren  

o de trekbenadering tussen theorieën omtrent persoonlijkheid kunnen situeren  

o methoden voor persoonlijkheidsonderzoek kennen  

o inzicht verwerven in de constructie van een persoonsbeschrijvende taxonomie  

o de Big Five/Vijf-factoren Model kennen en historisch kunnen situeren  

o een aantal Big Five meetinstrumenten beschikbaar in het NL-taalgebied kunnen 

opsommen  

o de interface tussen interessen en persoonlijkheidstrekken kunnen weergeven  

 

 

2.1 DEFINITIE VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTREK  

 

→ term in dagelijks leven 

te pas en te onpas 

gebruikt, vaak gebruikt 

zonder te beseffen wat 

het net inhoud = 

verschillende invullingen  

 

Twee wetenschappelijke benaderingen: nomothetisch vs. idiografisch onderzoek  

→ onderscheid gemaakt door Allport (1930) 

o nomothetisch → onderzoek naar de aard en natuur van verschillen tussen 

personen, waarbij men personen beschrijft steunend op een gemeenschappelijke 

set van trekken/dimensies  

• vb.: RIASOC staat in functie van gelijkenissen en verschillen tussen 

groepen  

• destatistic: maat om de grote v/d verschillen tussen groepen te meten 

o idiografisch → onderzoek waarbij het individu zelf centraal staat, eerder dan de 

verschillen tussen personen  

• vb.: een heel specifieke interessen hebben die niet goed wordt 

weergegeven door modellen  

o conceptueel te scheiden, maar in de praktijk zijn beide aanpakken doorgaans 

geïntegreerd  

vb.: iemand selecteren voor een job is nomothetisch, maar ook kijken naar wat 

uniek is aan hem/haar 

 

Drie analyseniveau’s: 

1) menselijke natuur → wat is gemeenschappelijk aan de soort?  

o Hogan’s: als je naar mensen kijkt in eender welke cultuur, dan zie je drie 

grote psychosociale manieren waarop mensen handhaven  

a) getting along: met mensen overeen komen, de horizontale 

connecties die je maakt, omgangsvormen, liefaardig zijn 

b) getting ahead: mensen organiseren zich 

vb.: mensen die leiding nemen en mensen die meer volgen, 

introverte vs. extraverte  

c) making sense: zin geven aan waar je mee bezig bent 

vb.: wetenschap, religies, organisaties  

o Gosling (2001): uitbreiden naar vb.: dieren  

• bij beschrijving kan je je direct iets voorstellen vb.: dikke kat 

• hoe, zonder terug te vallen op projectie?  

2) individuele en groepsverschillen = nomothetisch 
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vb.:  

o mannen en vrouwen vb.: mannen scoren hoger op assertiviteit  

o culturen en subculturen vb.: trein in China 20 seconden te laat is 

ongewoon  

o verschillen tussen individuen  

3) uniciteit = idiografisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid en persoonlijkheidstrekken  

o hoe beschrijven/typeren we onszelf/iemand anders?  

o  “iemand heeft persoonlijkheid” 

o lekenopvatting over persoonlijkheid 

• beschrijvend  

→ adjectieven – N = 20.000 

→ probleem: heel veel adjectieven waar redudantie in zit (ze zeggen 

niet altijd iets uniek  

→ termen willen overhouden die zo veel mogelijk variantie in 

persoonlijkheid weergeven  

• verklarend 

vb.: in een ruzie ‘hij is agressief’  

→ persoonlijkheid als verklarend mechanisme, hij is agressief dus je 

kon het verwachten  

→ termen causaal gebruik = soort cirkelredenering (kijken naar 

gedrag & het dan verklarend gebruiken)  

vb.: zij is sociaal, want ze gaat veel uit en heeft veel vrienden  

o adjectieven ook academisch gebruikt  

→ vaak een positieve ofwel negatieve bijklank, zelden neutraal  

vb.:  

• bedachtzaam: interne kwaliteit van het denken  

• ambitieus: intensiteit om doelen te bereiken  

• manipulatief: wijze om doel te bereiken  

• charmant: verwijst naar sociaal effect  

→ verschillende gedragingen kunnen hiertoe leiden, frequent gebruikt, 

maar gebruikt om naar heel verschillende aspecten van gedrag te 

verwijzen  

• informeel: interpersoonlijk gedrag  

 

Omschrijving  

Persoonlijkheid → het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar uniek 

maken (idiografisch) vergeleken met andere personen (nomothetisch) 

 

o Allport (1937) 

• “A generalized and focalized neuropsychic system peculiar to the individual 

with the capacity to render many stimuli functionally equivalent, and to 

initiate and guide consistent forms of adaptive and experessive behavior.” 
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• m.a.w. persoonlijkheid is adaptief (getting along en getting ahead), er zit 

een zekere consistentie in vb. gebruiken om predicties te maken 

(persoonlijkheid vandaag gemeten zegt iets over werkprestaties later, 

moest het veranderen zou het irrelevant zijn om vandaag te meten)  

o Brody & Ehrlichman (1998):  

• “Those thoughts, feelings, desires, intentions, and action tendencies that 

contribute to important aspects of individuality.”  

• m.a.w. persoonsbeschrijvende adjectieven verwijzen naar vele aspecten  

 

Larsen & Buss (2005) 

→ “Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that 

are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and 

adaptations to, the intrapsychic, physical, and social environments.” 

 

1 set of psychological traits persoonlijkheid wordt geconceptualiseerd door een 

taxonomie (= indeling van elementen)  

vb.: taxonomie van het dierenrijk  

2 and mechanisms procesmatig: input-verwerking-output  

vb.: rustig of niet rustig zijn voor een examen 

3 within the individual intern, niet rechtstreeks observeerbaar, je kan het 

een beetje afleiden uit gedrag  

vb.: niet zoals lengte (lat gebruiken en meten) 

4 that are organized and 

relatively enduring 

stabiel over de tijd heen en consistent in 

vergelijkbare situaties, zorgt voor coherentie en 

identiteit & maakt een individu voorspelbaar  

5 and that influence basic tendencies → persoonlijkheidstrekken 

reflecteren de natuurlijke intrinsieke neigingen van 

mensen om zich op een bepaalde manier te 

gedragen, te denken en zich te voelen, m.a.w. het 

geeft weer hoe een persoon gemiddeld genomen is in 

een bepaalde situatie  

vb.: weten dat je angstig bent voor een examen en 

dit meepakken naar volgenden situaties 

sterke vs. zwakke situatie: geeft veel of weinig 

bewegingsruimte voor de persoonlijkheid 

vb.: aardbeving (extreme situatie met grote 

verschillen in gedrag) 

vb.: extravert zijn dus veel praten, behalve tijdens 

de les (sterke situatie)  

6 his or her interactions with → perceptie (afhankelijk van persoonlijkheid zaken 

anders interpreteren), uitlokken, selectie (vb.: 

vrienden kiezen die op jou lijken qua persoonlijkheid) 

en manipulatie (omgeving er toe aanzetten, al dan 

niet bewust, om zich te gaan gedragen in 

overeenstemming met jouw persoonlijkheid) vb.: 

graag op tijd zijn, liefst 5 minuten te vroeg, je zal je 

vrienden hier ook toe aanzetten  

7 and adaptations to → adaptieve of maladaptieve doelgerichte aanpassing 

vb.: burn-out krijgen  

8 the environment → fysieke, sociale en intrapsychische 

vb.: bij een ongeval twee rustige personen, hadden 

even goed twee kwade mensen kunnen zijn  

= persoon in een bepaalde situatie   

 

 

Trekken → zijn relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag consistent maken 

over situaties en verschillend van het gedrag van anderen in vergelijkbare situaties.  
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o stabiel: over tijd → gebruikt om predicties te maken  

vb.: wie zal er te vroeg en wie zal er te laat op het familiefeest zijn, om deze 

predictie te maken, moet er een zekere stabiliteit zijn  

o intern: afleidbaar uit gedrag  

vb.: wie is introvert en wie is extravert kan je niet zien door in de aula te kijken, 

je moet het afleiden uit gedrag  

o consistent: over vergelijkbare situaties  

vb.: iemand die doorgaans planmatig is in job A, zal dit ook zijn in job B, maar 

het  kan bijvoorbeeld zijn dat hij dit thuis minder is  

o individueel verschillend 

o basic tendencies: causale entiteiten  

• puur beschrijvend vb.: Act-frequency approach  

• causaal/genetotypisch  

 

Kritieken op het trekbegrip  

o situatie is determinerend: het is de omgeving  

(→ het is persoon en omgeving)  

• reliable situational influence requires an enduring capacity to be influenced 

→ als de situatie belangrijk is, moet deze kunnen inwerken op de persoon  

→ personen kiezen voor situaties  

vb.: keuze om in aula of om in bed te zitten (toont aan dat persoonlijkheid 

bestaat)  

• individuals respond differently to the same situation 

→ grote gedragsvariabiliteit  

vb.: verschillend reageren op een ongeval 

vb.: examen maken (mensen die vroeg binnenkomen, mensen die nog de 

cursus aan het lezen zijn, mensen met enkel een balpen en een flesje 

water) 

• having a trait means reacting consistently to the same situation, not 

different situations 

vb.: heel extravert zijn, maar als de situatie dit vereist kunnen de meeste 

mensen hun gedrag wel controleren, op een begrafenis ga je niet de 

extraverte uithangen  

• having a trait does not mean your reactions are absolutely consistent 

→ een trek hebben, wil niet zeggen dat alles consistent is 

• behavioral inconsistency does not rule out inner consistency  

→ gedragsconsistentie wil niet zeggen dat er interne consistentie is 

vb.: lesgevers die introvert zijn maar wel goede lesgevers zijn, is niet hun 

comfort zone, moeten wat extra moeite voor doen & bij extraverte mensen 

gaat dit vanzelf → inconsistent ten opzichte van hoe ze normaal zijn langs 

de binnenkant = discrepantie  

o geringe predictieve validiteit (“.30 barrier”) → meeste variabelen komen hier niet 

boven  

vb.: relatie tussen roken en kanker komt ook niet boven de .30  

 

Vier benaderingen van persoonlijkheid: theorieën  

→ gebieden lopen in de praktijk een beetje door elkaar 

1. psychodynamisch/psychoanalytische benadering: onbewuste conflicten en 

processen  

2. cognitieve benadering: cognities en gedachten  

3. humanistische benadering: maturatieprocessen en zelf-actualiserend potentieel  

4. trait approach: relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (= trekken), 

vroeg observeerbaar en als latente kernen aanwezig tijdens de gehele 

ontwikkeling  

 

Trekbenadering:  

→ als vanuit de trekbenadering vertrekken, zijn er verschillende vragen aan de orde  
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1) hoe verschillen tussen personen beschrijven en conceptualiseren?  

• hoe trekken conceptualiseren?  

• hoe de meest belangrijke identificeren?  

• hoe een trekken-taxonomie ontwikkelen?  

2) hoe wordt ons dagelijks functioneren beïnvloed en hoe verklaren we de dynamiek 

van persoonlijkheid 

3) hoe ontwikkelt de persoonlijkheid tijdens de levensloop (adaptieve en 

maladaptieve aspecten? (3) 

 

→ 1) komt aan bod in de huidige cursus differentiële psychologie, 2) en 3) wordt 

behandeld in de cursus Persoonlijkheidspsychologie in 2de bachelor  

 

2.2 PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN  

 

Taxonomie van individuele verschillen  

o verschijnselen ordenen door te groeperen in equivalente klassen  

o methoden om het domein van verschillen af te bakenen  

1) lexicale benadering  

2) statistische benadering  

3) theoretische benadering 

 

1) Lexical approach: taxonomie van trekken  

o observatie: enorm aantal verschillende trekken  

• frequentie van synonieme trekken  

→ vele kunnen als synoniem gebruikt worden, hebben we deze nodig 

of zijn ze meer een nuance?  

• verschillende woordcategorieën  

→ werkwoord of zelfstandig naamwoord om iemand te typeren  

→ meeste figuren in kinderboeken worden beschreven door één 

eigenschap vb.: smurfen, kabouter plop, …  

→ kinderen leren eerst concepten gebruiken en daarna leren ze dat 

verschillende termen gebruikt kunnen worden om iemand te 

beschrijven  

o nood aan een taxonomie → je kan niet alle termen gaan gebruiken  

o lexicale hypothese: “Those individual differences that are most significant in the 

daily transactions of persons with each other will eventually become encoded in 

their language. The more important such a difference is, the more people will 

notice it and wish to talk of it, with the result that eventually they will invent a 

word for it.” (Goldberg, 1993)  

• omdat je niet alle termen kan gebruiken, gezocht naar een manier om ze 

in kaart te brengen  

• als een bepaald persoonlijkheidsverschil in een cultuur belangrijk is, dan 

zal de cultuur hier woorden/termen voor hebben, hoe belangrijker hoe 

meer woorden vb.: inuïts meer woorden voor sneeuw 

 

2) Statistical approach  

o in woordenboeken alle persoonlijkheidsadjectieven blad per blad uit gehaald, 

gevraagd aan mensen om zichzelf en anderen er mee te beoordelen & dan in pc 

gestoken om data-analyse te doen  

o wetenschap: samenvatten van empirische relaties tussen variabelen → reductie! 

o studie van relaties tussen variabelen, over subjecten, onder specifieke condities 

o experimentele vs. correlationele aanpak  

o factoranalyse: objectief samenvatten v/d relaties tussen variabelen op een 

accurate en economische wijze met het oog op een adequate conceptualisatie, 

m.a.w. een mathematische techniek om gemeenschappelijkheid in gegevens te 

reduceren  
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vb.: aardig en lief samenbrengen omdat je samenhang ziet in data en deze zo dan 

reduceren 

vb.: dik boek samenvatten → je kan berekenen hoeveel informatie je verliest 

(10/20 halen is 50% samengevat) 

vb.: gezichtsherkenning of vingerafdruk → niet alle info wordt bewaart, het 

algoritme om aan gezichtsidentificatie te doen heeft maar 8 parameters nodig 

(afstand tussen de ogen, …)  

 

Lexical + statistical approach = 5 factoren krijgen  

 

Big Five – Vijf-Factorenmodel (VFM, FFM) 

o observatie: zeer veel verschillende trekken  

o taxonomie nodig 

o lexical hypothesis: “Those individual differences that are most significant in the 

daily transactions of persons with each other will eventually become encoded in 

their language. The more important such a difference is, the more people will 

notice it and wish to talk of it, with the result that eventually they will invent a 

word for it.” 

o analyse vertrekken van persoonsbeschrijvende adjectieven opgenomen in 

woordenboeken (Baumgarten, 1933)  

• is van … aard 

• is  … van karakter  

 

Componenten Big Five  

1) Extraversie → hartelijk, energiek, sociaal, dominant  

vs. teruggetrokken en onderdanig  

2) Altruïsme/Agreeableness → vertrouwen, oprechtheid en medeleven  

vs. agressiviteit en egocentrisme  

3) Consciëntieusheid → doelmatig, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en 

zelfdiscipline  

= enerzijds ambitie en anderzijds beginnen/zelfdiscipline  

vb.: sommige heel ambitieus, maar vinden het lastig om er aan te beginnen  

4) Emotionele stabiliteit/neuroticisme → zelfvertrouwen en stressbestendigheid  

vs. neuroticisme, twijfelen aan zichzelf en algemene gevoelens van angst  

5) Intellect/openheid → ontwikkeld, geïnteresseerd tegenover praktisch en weinig 

intellectualistisch en gecultiveerd, openstaan voor nieuwe dingen vs. bang zijn 

voor nieuwe dingen  

vb.: nieuwe dingen willen proeven vs. altijd naar hetzelfde restaurant gaan  

→ dimensies zijn conceptueel onafhankelijk van elkaar: dimensies staan conceptueel 

loodrecht op elkaar, m.a.w. informatie op de eerste dimensie vertelt niks over de positie 

op de andere dimensie  

→ gevolg: er zijn enorm veel combinaties van dimensies mogelijk (vs. RIASOC) 

 

Big Five als basisdimensies van persoonlijkheid:  

o vijf dimensioneel model laat toe om zeer gedetailleerde beschrijvingen te doen  

o conceptueel vergelijkbaar met kleurenspectrum: alle verschillende kleuren terug 

te brengen tot 3 kleuren & persoonlijkheid is mengvorm van 5 concepten  
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Types vs. dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o eigenschappen zijn normaal verdeeld  

o lijn in het midden zetten: ½ extravert en ½ introvert, groot deel v/d mensen 

hebben beide eigenschappen  

o denken in type van constructen: extravert OF introvert → is niet de realiteit, het 

zijn normaal verdeelde dimensies  

o arbitrair ergens een lijn in het midden getrokken: problematisch voor mensen die 

in het midden zitten (bij opnieuw meten kan je toevallig aan de andere kant v/d 

lijn vallen)  

o als de distributie bimodaal verdeeld is, dan is in het midden een lijn trekken een 

perfect argument (→ is niet de realiteit)  

 

3) Theoretical approach  

o persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid uit de theorie 

vb.:  

• frustratie-agressie theorie: frustratie kanaliseren en uiten in agressie 

• coping theorieën: hoe gaan mensen om met problemen?  

vb.: emotioneel, defensief, rationeel, probleemoplossend, …  

o Big Five universeel dus aantal theorieën overlappen 

vb.: hoog score op Big Five component emotionele stabiliteit, is goed zijn in 

coping strategieën  

 

Persoonlijkheidstaxonomieën:  

1) Eysenck’s PEN Model  

o controversieel figuur, maar belangrijke bijdragen gehad  

o PEN: psychoticisme, extraversie, neuroticisme  

• ofwel gedreven door angst (neurotisch) of gedreven door positieve 

bekrachtigers) vb.: bang voor reactie van ouders bij slechte resultaten als 

gedreven door vormen van beloning zoals 3 maanden vakantie  

• psychoticisme: al dan niet impulsief zijn (= negatieve kant van 

Agreeableness en Consciëntieusheid), niet geven om regels en afspraken  

• psychopathologie: hoog scoren op neuroticisme en weinig gevoel bij 

hebben  

o hiërarchisch: super traits, narrow traits , habitual acts, specific acts 

o vooral geïnteresseerd in biologische basis: 

• psychofysiologische onderbouw 

• genetische grondslag voor drie factoren (niet alleen voor deze drie)  
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o vier niveaus   

o super traits: P, E, N  

o narrow traits: niveau 

lager  

o gewoontehandelingen: 

nog een niveau lager  

o specifieke 

handelingen: meest 

fijnmazige niveau v/d 

taxonomie van het 

PEN-model  
(→ enkel super traits 
kennen) 

 

 

 

 

 

2) Wiggins interpersoonlijk circumplex  

o differentieerde de interpersoonlijke trekken  

o interpersonal events (interpersoonlijk gedrag) are dyadic interactions that have 

relatively clear-cut social (status) and emotional (love) consequences for both 

participants 

o love and status (getting along and getting ahead) = twee assen/dimensies  

o rood: love (kwaliteit van sociale interactie) & blauw: status  

o leiding geven is iets interpersoonlijk & elke leidinggevende kan gepositioneerd 

worden in de cirkel  

o je kan er allerlei termen in onder brengen die interactie tussen mensen 

beschrijven  

o 3 types van relaties tussen trekken binnen het circumplex:  

1) adjacency (nabijheid) → interpersoonlijke trekken die dicht bij elkaar 

liggen en positief correleren  

2) bipolarity (bipolariteit) → trekken die aan de tegenovergestelde uiteindes 

liggen van het model en die negatief correleren  

3) orthogonality → is de relatie tussen trekken wanneer die trekken nul 

correleren, dus wanneer het onafhankelijke trekken zijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

2.3 HISTORIEK EN OPERATIONALISATIES VAN DE BIG FIVE  

 

Drie benaderingen die leiden tot hetzelfde model  

→ verschillende invalshoeken die naar hetzelfde kwamen op het einde  

1) klassieke big five onderzoek (naar adjectieve kijken) 

2) kijken naar persoonlijkheidslijsten die al bestonden & allemaal samen nemen 

→ is dit het zelfde als de trekadjectieven die er uitkomen?  

3) actieve beschrijvende woordenschat die gebruikt wordt 

vb.: kijken naar hoe kinderen beschrijven 

 

= rebuust model (het staat, kan je op steunen)  

2.3.1 BIG FIVE  

 

Historiek van de lexicale benadering: 
(→ geen namen kennen, behalve Tupes & Christal)   

o Baumgarten (1933) 

• idee om woordenboek te nemen  

• oorsprong lexicale hypothese  

o Allport & Baumgarten (1936) 

• idee effectief uitgevoerd  

o Cattell 

• reductie van trekken door systematische studie van de taal: trait sphere  

o Fiske (1949) 

• uitbreiding naar peer en clinician beoordelingen  

• AC-achtige proeven  

• mensen in een situatie brengen & anderen mensen laten observeren in de 

context vb.: de mensen een beetje frustreren  

o Tupes & Christal (1961, 1992): US Air Force 

• idee geïntroduceerd om met beoordelingen te werken → technische paper 

• recurrent personality factors based on trait ratings 

• surgency, agreeableness, dependability (orderliness, responsibility, 

conscientiousness, perseverance, …), emotional stability and culture  

o Norman (1967) en Goldberg (1993) 

• opschonen, nieuwe analyses, marker schalen → model verfijnt tot model 

vandaag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recente lexicale studies: cross-culturele replicatie  

o Duits onderzoek van Ostendorf & Angleitner als inspiratiebron en voorbeeld 

o Engels, Duits, Nederlands, Tsjechisch, Pools, Russisch, Italiaans, Spaans, 

Hebreeuws, Hongaars, Turks, Koreaans en het Filipijns  

→ variatie over 
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• itembron  

• beschikbare data/samples 

• methode 

• gerepliceerde factoren  

 

Kritieken op de lexicale hypothese 

o adjectieven vs. andere woordcategorieën/descriptoren  

• je kan Big Five repliceren in andere woordcategorieën  

• is inmiddels uitgebreid: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, …  

o passieve vs. actieve taal 

• als je een woordenboek opslaat, staan daar termen in die we niet dagelijks 

gebruik, is misschien iets te artificieel (= passieve taal)  

• je kan beter kijken naar de actieve taal vb.: de woorden die je gebruikt om 

een vriend/vriendin te beschrijven  

• maar groot deel v/d actieve taal is onder te brengen in passieve taal  

o natuurlijke taal te vaag en onwetenschappelijk 

o descriptieve vs. evaluatieve betekenis 

• de meeste termen zeggen iets positief of negatief over iemand in een 

bepaalde context 

• bimodale verdeling v/d sociale wenselijkheid van eigenschappen, terwijl in 

werkelijkheid de eigenschappelijk normaal verdeeld zijn  

o adjectieven a-specifiek voor doelgroepen  

vb.: ambitie gebruiken om een kind van 3 jaar te beschrijven?  

o cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken?  

vb.: als je het in een andere taal invult, kom je dan hetzelfde uit?  

o hebben we voldoende met vijf? → 4, 5, 5 + 1 (zie verder: Honesty-Humility, 

HEXACO)  

2.3.2 FFM: PERSOONLIJKHEIDSLIJSTEN  

 

     → alle mogelijke persoonlijkheidsvragenlijsten samen  

     → zelfde oefening als met adjectieven, maar dan  

allerlei persoonsbeschrijvende zinnetjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheidsvragenlijsten: 

o wat als we het terrein van individuele verschillen aflijnen door alle items uit 

bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten samen te factoranalyseren?  

o op zoek naar recurrente factoren in andere persoonlijkheidsvragenlijsten zoals 

vb.: PRF, CPI, GZTS, MBTI, BDHI, IASR, SDS, STPI, MMPI, SSS, … (afkortingen 

niet kennen, weten dat het veel persoonlijkheidsvragenlijsten samen zijn)  

o additionele evidentie voor de validiteit van de 5 

o standpunt v/d expert staat hier voorop  leek als informatiebron  

o zelf-en ander beoordelingen  

 

Persoonlijkheidsvragenlijsten: NEO-PI-R 

o Baltimore Longitudinal Study of Ageing (BLSA) 

• geïnteresseerd in de impact van veroudering, persoonlijkheid bestuderen in 

ontwikkeling  

• verschillende keren vragenlijst afnemen in het leven & zien hoe ze scoren 
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o 1985: Costa & McCrae!!!: NEO-Model (3x6)  

• 3 factoren waaronder 6 specifieke  

o problemen: 

• schalen met hetzelfde label correleren laag 

• schalen met verschillende label correleren dikwijls sterk 

vb: burn-out en neuroticisme  

• klinische achtergrond 

• grote overlap tussen vragenlijsten  

• slechte psychometrische kwaliteiten  

o 1989: Costa & McCrae: NEO-PI (3x6; 2); FFI 

• neuroticisme, extraversie & openheid  

o 1992: Costa & McCrae: NEO-PI-R (5x6); FFI  

• klassiek model maar problemen opgelost  

• A en C er bijgekomen  

• geen empirisch argument voor 6 facetten, maar achteraf gezien goede 

onderverdeling  

 

Hiërarchische structuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o zien hoe de ene vragenlijst zich verhoud tegenover de andere  

o wanneer we de schalen uit bestaande 121 persoonlijkheidsvragenlijsten gaan 

linken aan die vijf factoren, dan zien we dat die schalen mooi te fitten zijn binnen 

zo’n vijffactorenmodel 
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o vergelijking tussen het VFM en het PEN-model → Eysenck stelde een 

persoonlijkheidsmodel voor met 3 i.p.v. 5 basisfactoren  

o links: de vijf factoren weergegeven 

o bovenaan: de factoren van het PEN-model 

o besluit: het Eysencks PEN-model valt heel mooi te fitten binnen zo’n VFM & de 

psychoticisme-factor is eigenlijk een mengeling van 3 van de 5 basisfactoren. 

2.3.3 FREE DESCRIPTIONS  

     Methode: 

vb.: beschrijf wat je typisch vindt aan uw kind   

→ items uit gemaakt met data reductie technieken  

→ 5 componenten kwamen er in naar voren  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije beschrijvingen: 

o kohnstamm, Halverson, Mervielde & Havill 

o België, China, Nederland, Griekenland, Polen, USA, Duitsland 

o focus op ontwikkeling en kinderen (3, 6, 9, 12 jaar) 

o actieve persoonsbeschrijvende woordenschat  

o geclassificeerd in persoonsbeschrijvend lexicon  

o itempool hieruit geconstrueerd: 5 factorenstructuur  

o HiPIC (Mervielde & De Fruyt, 1996, 1999) → persoonlijkheidsvragenlijst voor 

kinderen, oorspronkelijk Nederlandstalige Vijf Factorenvragenlijst  

 

vb.: gesprek met de moeder van Valerie (10 jaar oud meisje) 

         

→ Big Five komt naar voren,  

maar meestal voor maar 2 à 3 

componenten  
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Persoonsbeschrijvend lexicon  

o alles in databank gestoken 

o ook naar andere zaken 

zoeken, want als je Big Five 

zoekt, vind je Big Five 

vb.: ritmisch → is dit een 

stabiele eigenschap? zijn dit 

kinderen die ook later 

ritmische volwassenen 

worden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 75 à 85% van alle persoonsbeschrijvingen die ouders spontaan naar voren 

brachten, zijn onder te verdelen in de 5 basisfactoren van de Big Five (laatste rij) 

o China 

• er kunnen substantieel meer persoonsbeschrijvende eenheden worden 

onderverdeeld bij conscientiuosness dan bij de andere landen 

• logisch, want is een land waar de nadruk enorm gelegd wordt op 

conscientiousness, je moet stipt zijn en presteren 

o USA  

• er kunnen substantieel meer persoonsbeschrijvende eenheden worden 

onderverdeeld bij de factor openheid/intellect 

• logisch, want de cultuur staat gekend voor zijn ‘vrijheid’  

 

Personality structure in childhood: HiPIC 

o instrument om persoonlijkheid bij kinderen vanaf 8 jaar in kaart te brengen vanuit 

een VFM-perspectief 

o hiërarchische structuur: het laat toe een score te berekenen voor die vijf 

basisfactoren, maar ook voor 18 meer fijnmazige facetten 

o facetten zijn niet gelijk verdeeld zijn over de factoren (geen symmetrisch model) 

o veel empirische evidentie voor oneven structuur (vb.: duikt steeds op bij die 

ouderlijke beschrijvingen)  NEO: mooi gebalanceerde structuur van telkens zes 

facetten (geen empirische evidentie voor)  
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Kritiek: schuifjes bak → brede beschrijvingen is meer kans dat trekken er in vallen  

 

We kijken altijd over convergentie uit verschillende invalshoeken  

→ ondersteund validiteit  

 

2.4 GENEREALISEERBAARHEID BIGE FIVE/FFM STRUCTUUR 

 

Zijn de Big Five repliceerbaar als taxonomische structuur?  

o repliceerbaar over wat?  

• leeftijden  

• culturen  

o verschillend van !  

• gemiddelde scores 

• belang dat wordt gehecht aan de factoren  

 

Wel verschillend van gemiddelde scores die mensen hebben op factoren  

vb.: Amerikanen hoger beschrijven op assertiviteit  

o we hebben stereotype patronen & de vraag is over hier een zekere kern van 

waarheid in zit 

vb.: Nederlanders assertiever, luidruchtiger, … 

o model gebruiken om verschillen te bekijken en beschrijven tussen verschillende 

culturen, maar gemiddelde scores kunnen dus verschillen  

 

Belang dat aan factoren wordt gehecht is verschillend 

o vb.: Belgen veel belang aan conscientiousness & aan individuele prestaties (vb.: 

vragen naar examenscores) 

o betekent dus niet dat model invalide is wanneer je het in andere culturen 

gebruikt, maar dat het gewicht dat aan factoren wordt gegeven kan verschillen 

 

2.4.1 OVER LEEFTIJD 

 

De Fruyt, De Bolle, McCrae, Terracciano, Costa 

→ Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R 

and NEO-PI-3 in 24 cultures  

• 24 culturen  

• PH structuur in vroeg (12-14) en midden (15-17) adolescentie 

• observer ratings  

 

 

NEO hiërarchische structuur (5 aan de top & 6 facetten er onder) 

o individuele facetten (onderverdeling) gaan hoogste/laagste waardering hebben op 

de component waaronder ze normaal onder zouden moeten vallen  

o variabelen laat op elk van de 5 factoren, maar hoogste lading op de factor waar ze 

op zouden moeten zitten  

o model scoort goed want primaire ladingen en zowel secundaire ladingen worden 

gerepresenteerd  

vb.: assertiviteit zien wij als kenmerk van extraversie, maar ook niet te ver in 

gaan want dan zien wij dit als arrogantie (dus laag op agreeableness scoren)  
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→ NEO eigenlijk gemaakt 

voor volwassen, maar 

blijft overeind en houdt 

steekt bij adolescenten  
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2.4.2 OVER CULTUREN  

 

McCrae, Terracciano 

→ Universal Features of Personality Traits From the Observer’s Perspective: Data From 

50 Cultures  

o 50 culturen  

o PH structuur in college students (18-21) en adults (> 40) 

o observer ratings  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Fruyt, De Bolle, McCrae, Terracciano, Costa 

→  Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence: The NEO-PI-R 

and NEO-PI-3 in 24 Cultures  
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o goede waarden: .90 → om over factor repliceerbaarheid te spreken  

o soms onder .90, maar nooit veel + er zit veel ruis op wanneer je het in 

verschillende culturen af neemt (vb.: niet iedereen volgt even goed procedures) 

→ goed model  

 

Datakwaliteit → variabelen die op voorhand worden afgesproken  

vb.: hoeveel dingen open mogen gelaten worden  

vb.: soms mensen online gewoon hele reeks invullen (vaak 1 bolletje aanduiden om eens 

te kijken) dus vraag er inzetten ‘duidt nu 4 aan’ & iedereen die het niet heeft aangeduid 

uit steekproef halen  

→ VOORAF datakwaliteit van een land bepaald (want achteraf kan je alles uitleggen, 

spelen met data = fraude)  

 

Landen met bedenkelijke datakwaliteit, ook problematische resultaten  

vb.: gevoelig voor openheid factor  

vb.: voor neuroticisme valt enkel Nigeria een beetje uit de boot  

 

Hoe goed hangen items die een bepaald construct meten samen?  

o zeer goed 

o interne consistentie moet boven .8 liggen (is afhankelijk van aantal items) 

o overal boven .8 

 

Generaliseerbaarheid over culturen, geslacht, leeftijd, … 

→ conclusie: alles convergeert naar dit model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er nog terugkerende factoren buiten de Big Five?  

o Ashton, Lee, Son (2000): een soort zesde factor in een aantal studies van 

adjectieven: “honesty”  

• willen extra factor toevoegen  

• honesty-humility (hangt sterk samen met agreeableness) 

o Lee & Ashton (2008): HEXACO model in 12 talen  

• honesty – humility (nederigheid) 

• emotionality  

• extraversion  

• agreeableness vs. anger 

• conscientiousness 

• openness to experience 

o theoretisch raamwerk voor HEXACO-model: evolutionair geïnspireerd  

→ moeite gedaan om factoren theoretisch te kaderen 
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List of adjectives forming a sixth factor from lexical studies in England, Germany, 

Hungary, Italy and Korea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o factor heeft zowel positieve als negatieve aspecten  

 

Theory of the HEXACO Model of Personality Structure  

o reciprocal and kin altruism  

• honesty-humility: reciprocal altruism in terms of fairness 

→ beschrijven associaties tussen factoren vanuit reciprociteit altruïsme 

mechanisme (ruilaspect)  

• agreeableness: reciprocal altruism in terms of tolerance/understanding of 

others 

• emotionality: important for kind altruism  

→ koppelen aan hechting 

o extraversion, conscientiousness and openness: three dimensions of engagement 

and behavior with impact on: 

• social relations 

• work 

• learning  

o gains and losses as part of the theoretical interpretations of the HEXACO factors  

 
(conscientiousness nog toevoegen aan tabel)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: extraversion  

o benefit van extraversie: breed netwerk, makkelijk contacten uitbuiten  

o kostfactor: kruipt veel energie en tijd in  

o social risks: sneller pintje extra drinken en meer kans op auto-ongeluk  
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Kritiek op HEXACO  

o waarom precies ‘honesty-humility’ 

o sterke correlatie tussen honesty en agreeableness 

o alternatieven (Paunonen & Jackson, 2000) 

• er zijn nog veel andere termen die ook in aanmerking komen 

→ factor toevoegen, nooit slecht, maar welke?  

• je hebt maar een beperkt aantal nodig om patiënt te beschrijven, anders 

niet makkelijk om mee te werken  

• essentie van reductie → je kan altijd iets toevoegen, maar hoe interessant 

is die toevoeging voor de praktijk?  

vb.: samenvatting van 20 blz. minder representatief dan de samenvatting 

van 30 blz., maar om te studeren is het makkelijker om die van 20 blz. te 

pakken  

o De Raad et al. (2010): slechts 3 repliceerbaar (nieuwe analysemethoden) 

o beperkingen van de lexicale hypothese 

o 1-factor modellen: sociaal wenselijk eigenschap  

vb.: pathologie, onderzoek naar borderline, toont veel comorbiditeit vb.: met 

eetstoornissen, middelen misbruik → impliceert dat er een onderliggende factor is  

o actueel debat  

• oproep om het abstractieniveau in rekening te brengen waarop je 

uitspraken wilt doen  

• bandwidth-fidelity dilemma  

→ predicties willen maken, hoe zal iemand zich gedragen in de 

toekomst? vb.: iemand die iemand verkracht heeft, laat je hem een 

halve dag naar huis gaan onder begeleiding?  

→ wat gebruik je om voorspelling te maken?  

→ brede factoren (bandwidth) vb.: 5 big five factoren vs. kleine 

facetten (fidelity) vb.: facetten van big five factoren? 

→ grof weg categoriseren vs. specifieke uitspraken doen  

 

What is the sixth factor of personality?  

o Paunonen and Jackson suggest there is evidence for 10 possible dimensions that 

might lie outside the Big Five  

• religious, devout, reverent 

• sly, deceptive, manipulative 

• honesty, ethical, moral 

• sexy, sensual, erotic 

• thrifty, frugal, miserly 

• conservative, traditional, down to earth 

• masculine-feminine  

• egotistical, conceited, snobbish 

• humour, witty, amusing  

• risk taking and thrill seeking  

vb.: humor valt buiten Big Five, maar is wel belangrijk in sociaal leven 

vb.: risk taking enorm belangrijk om predicties te maken maar valt buiten Big Five  

 

The general factor of personality: 

→ tussen oplossing: stabiliteit en plasticiteit  
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2.5 PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN BIJ NIET-HUMANE WEZENS 

 

Gosling et al.: A Dog’s Got Personality 

→ A Cross-Species Comparative Approach to Personality Judgments in Dogs and Humans  

 

Kernvragen: 

o bestaan er verschillen in de persoonlijkheid van dieren?  

• is het niet slechts projectie?  

• refereren we naar gedragsverschillen die niet te maken hebben met het ras 

v/d hond? 

o vooral: zijn deze betrouwbaar te meten?)  

 

Vergelijkingspunten nodig: accuraatheid van persoonlijkheidsbeschrijving bij mensen 

→ gedrag van mensen als vergelijkingspunt gebruiken 

1) interne consistentie: over items en observaties 

2) consensus: over beoordelaars, m.a.w. als mensen naar elkaar kijken en naar 

dieren, vind je dan een consensus?  

3) correspondentie: predictieve validiteit, meest cruciale aspect, m.a.w. als je 

persoonlijkheid beschrijft, dan kan je op basis daarvan predicties maken  

vb.: eenden brood geven, er is altijd één die als eerste komt (risico het grootst, 

maar winst ook het grootst)  

 

Comparatief standpunt: 

o beoordelingen door baasjes (zichzelf en hond) 

o beoordelingen door peers (baasje en hond) 

o beoordeling door 3 observatoren (assessment oefeningen) 

o beoordeling door observatoren van foto’s 

 

Onderzoeksobjectief 

o bestaan er verschillen in de persoonlijkheid bij honden?  

o zijn deze even betrouwbaar en accuraat te meten als bij mensen?  

→ mensen = maatstaf 

 

3 criteria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design 

o hoe persoonlijkheid meten?  

• over mens: Big Five Inventory (BFI) 

• over hond: BFI (aangepast)  

o welke PH dimensies worden gemeten?  

→ geen equivalent voor C bij honden  
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Additionele/unieke punten van de studie: 

o studie kijkt naar comprehensieve set van trekken: discriminante validiteit! 

• in de literatuur, vaak maar naar 1 trek tegelijkertijd kijken  

vb.: tientallen studies over agressiviteit bij honden (Hallo-effect) 

• je kan beter zoals in deze studie naar meerdere factoren kijken, want 1 

gedrag is altijd gevaarlijk om gedrag te voorspellen (vandaar zoveel belang 

aan interne consistentie) 

o verschillende items voor een dimensie! 

o alle aspecten van accuraatheid onderzoeken (3) 

o comparatief design (honden  mensen) = honden vergelijken met mensen  

o studie van individuen i.p.v. de groep/breed 

• meeste voorgaande studies kijken naar individuele verschillen binnen het 

ras → hierbinnen ook nog variabiliteit  

 

Model  VFM 

o energie (extraversion) 

o affectie (agreeableness)  

o emotionele reactiviteit (neuroticism) 

o intelligence (openness/intellect)  

 

Resultaten 

o interne consistentie: minstens even goed → rond de .80 of hoger 

o consensus: idem → mensen: .55 & honden: .62  

o ook na wegpartialiseren van andere dimensies! 

o Assessment Centre taakjes:  

• vertrouwd raken met anderen  

• loopje 

• knuffel uitlokken  

• gehoorzamen  

• sociale angst/stress 

• problemen oplossen  

o observatoren gebruiken een scoringsformulier voor het beoordelen van 

gedragsindicatoren voor de vier factoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

          

Interne consistentie 

         → indicatoren om te  

kijken naar trekken 

werken even goed bij 

dieren als bij mensen  

 

Consensus 

→ hoe goed komt 

beoordeling baasje 

overeen met beoordeling 

peer voor baasje en hond?  

→ waarden voor hond 

liggen zelfs hoger 

 

         Tussen haakjes  

         → statistische techniek  

waarbij je bijdragen van 

andere factoren weghaalt  

→ geeft zekerheid dat je 

vb.: extraversie 

beoordeelt  

→ als de factoren niet 

zouden differentiëren, dan 

zouden de waarden 

substantieel lager zijn 

(hier gemiddelde 

nauwelijks beïnvloed)  

 

 

Beoordelaarsbias → leeftijd, geslacht   

vb.: welke hond is het meest speels/energiek?  

 

 

 

 

 

 

o zelfs na controle (corrigeren via statistische techniek) voor leeftijd en geslacht van 

hond, bleef consensus tussen beoordelaars overeind! 

o Het heeft dus niet te maken met hoe het dier er uit ziet  
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o persoonlijkheidsbeoordeling hond gebruiken om extern criterium te voorspellen  

o als je BFI gebruikt zie je dat er predictieve validiteit is  

o kritische grens van .30 & waarden liggen zelfs hoger dan bij mensen  

 

Beoordelaarsbias → ras  
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→ correctie op basis van 

fotobeoordelingen 

→ ook fotobeoordelingen 

prediceren voor een deel 

→ als waarden corrigeren 

voor fotobeoordeling, zie 

je dat de correlaties 

positief blijven  

→ we kunnen BFI dus 

gebruiken voor honden 

(zelfs nog hoger dan bij 

mensen) 

 

Samenvatting resultaten 

1) interne consistentie: vergelijkbaar met mensen  

• honden: M = .83 (eigenaar) & M = .82 (peer) 

• mensen: M = 82 (eigenaar) & M = .85 (peer) 

2) consensus: vergelijkbaar met mensen (a) 

• honden: M = .62 

• mensen: M = .55 

3) predictieve validiteit: vergelijkbaar met mensen (a) (b)  

• honden: M = .27 

• mensen: M = .22 

(a) ook na wegpartialiseren van leeftijds- en geslachtseffecten en van andere PH 

dimensies! 

(b) ook na uitpartialisering ras-stereotype bias 

 

Sterktes design  

o comparatief design (honden  mensen) 

o comprehensieve set van trekken: discriminante validiteit! (C ontbreekt) 

o verschillende items voor een dimensie! → validiteit neemt toe 

o meerdere criteria 

o controle voor ras-stereotypen  

o studie van verschillen tussen individuen i.p.v. tussen groep/ras 

→ kijken naar variabiliteit binnen en niet tussen de soort  

 

What’s next?  

o implicaties 

• meer van dit soort onderzoek nodig, uitbreiden naar andere species 

• andere criteria vb.: actometer, nu nog steeds beoordelingen  

 
o toepassingen  

• uitbreiding twin onderzoek: ontwikkeling van klonen, onderzoeken in 

systematisch gevarieerde omstandigheden (met dieren kan je genetisch 

manipuleren vb.: kind kan je niet klonen of in een bepaalde omgeving 

laten opgroeien)  

• persoonlijkheidsverandering ( omgeving) 

 

De Fruyt & De Bolle: nieuw onderzoek 

o interactie tussen humaan en niet-humaan wezen en de predictie van een 

criterium (→ kan persoonlijkheid persoon en dier met elkaar interageren?) 

• prestaties van een team in wedstrijd (tijd en strafpunten) 

• prestaties op specifieke proeven  
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o interactie tussen opvoedingsstijl en Ph van de hond en de predictie van 

aanpassing  

• Cfr. onderzoek van Van Leeuwen et al. (2006) bij kinderen: persoonlijkheid 

van kinderen, opvoedingsstijl van de ouders en psychopathologie 

• Cfr. onderzoek van De Clercq et al. (2008)  

o stabiliteit van Ph-eigenschappen van niet-humane wezens  

 

2.6 INTERFACE PERSOONLIJKHEID EN INTERESSEN  

 

Claim John Holland: interest inventories are personality inventories 

→ interesse vragenlijsten zijn hetzelfde als persoonlijkheidsvragenlijsten, want interessen 

is de expressie v/d persoonlijkheid  

o validiteit van deze claim?  

• RIASEC vs. Big Five correlationeel 

• predictieve validiteit 

o gedeeltelijke overlap of inwisselbaar? 

o hoe kunnen beide domeinen elkaar aanvullen? 

o hoe gebruiken in adviessituatie?  

• interpretatieverschillen  

→ interessen: exploratief meten, persoon kan dit zelf doen (zelf 

interpreteren) 

→ persoonlijkheid: meer duiding nodig, moeilijk om in rapport te 

gieten en aan mensen te geven  

 

Murray R. Barrick et al.: meta-analysis of the relationship between the five-factor model 

of personality and Holland’s occupational types 

→ hoe sterk overlappen Big Five en RIASOC?  
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o hoe tabellen bekijken? vb.: .50 → kwadrateren → .25 → 25% overlap  

o K = aantal oorspronkelijke studies 

o N = steekproeven  

o R = correlatie (al statistisch gecorrigeerd voor meetonbetrouwbaarheid)  

o corrigeren → gaan lichtjes omhoog 

o conclusies tabellen: factoren Big Five slecht gemeten met RIASOC  

o overlap tussen modellen is zwak → interessen wel expressie van persoonlijkheid, 

maar een klein stukje 

 

John Holland: interest inventories are personality inventories 

o validiteit van deze claim?  

• RIASEC vs. Big Five: correlationeel 

• predictieve validiteit: Big Five als predictor variabelen van interessen  

R² = .11 (realistic) - .47 (enterprising)  

 → gedeeltelijke overlap, maar niet inwisselbaar 

o hoe beide terreinen van individuele verschillen gebruiken in adviessituatie?  

• beide terreinen verschillen ook in de manier waarop ze worden gemeten  

• interpretatieverschillen  

→ interessen: exploratief, persoon kan dit zelf doen  

→ persoonlijkheid: meer duiding, interpretatie van scores nodig  

 

Hoe elkaar aanvullen in een adviessituatie?   

→ beide parameters meepakken in psychodiagnostisch onderzoek  

o interessen = RIASEC → WAT? 

• voorspeller van wat iemand gaat doen en satisfactie (De Fruyt & Mervielde)   

• slechte voorspeller van prestatie (Schmidt & Hunter)  

o persoonlijkheid = Big Five → HOE?  

• beperkte voorspeller van wat iemand gaat doen (Woods & Hampson) 

• betere voorspeller van prestatie  

 

vb.: studeren   

o wat je gaat studeren bepaald door interessen  

o hoe je de studie aanpakt bepaald door persoonlijkheid 

 

2.7 KRITISCHE EVALUATIE 

 

Trekken (VFM) kritisch geëvalueerd: 

 

15 jaar geleden: 

Pervin & Block 

De antwoorden vandaag  

beschrijvend of 

verklarend model?  

beschrijven én verklaren (beschrijvend, maar soms gebruiken 

in causale context) 
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rol van de situatie persoon én omgeving  

trait-activation paradigma: trekken worden geactiveerd in een 

bepaalde situatie  

predictieve validiteit nog steeds gecontesteerd & andere variabelen in de 

psychologie doen het niet beter  

→ grote effect sizes zijn zeer moeilijk te vinden  

andere factoren cfr. HEXACO, maar … 

→ er zijn andere factoren boven op Big Five maar het blijft een 

reductie, waar je ook veel bij wint (vb.: samenvatting)  

bandwidth-fidelity  hangt af van de toepassing  

vb.: in therapie weinig tijd, dus modellen die helpen in de 

breedte te gaan zijn zeer handig  

 

 

Take away 

o trek én situatie 

o Big Five: vrij robuust, cross-cultureel repliceerbaar 

o lexicale hypothese kent beperkingen  

o onderzoek/praktijk: bepaal het vereiste abstractieniveau 

o trekken hebben ‘real life’ gevolgen  

o persoonlijkheidstrekken: ook bij niet-humane wezens 

o degelijke NL-talige VFM maten voor handen  

• algemeen: NEO-PI-R 

• kinderen: HiPIC  
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3. INTELLIGENTIE  

 

Objectieven les 

o intelligentie kunnen definiëren  

o intelligentie modellen en theorieën kennen 

o de betekenis van intelligentie kennen voor verschillende criteria 

o de term emotionele intelligentie kunnen duiden  

o inzicht hebben in de genetische basis van intelligentie 

o stabiliteit van intelligentie kunnen toelichten  

o de maatschappelijke betekenis van intelligentie kunnen duiden  

o wetenschappelijke argumenten kunnen aandragen in de discussie omtrent 

intelligentie  

 

3.1 INTELLIGENTIE: CONCEPTUALISATIES EN DEFINITIE  

 

Maatschappelijke interesse en belang 

o omschrijving: “iemands capaciteit om problemen op te lossen” 

o belang is dubbel: 

• maatschappelijk: predictie van criteria 

• persoonlijk  

→ correlatie intelligentiescores van partners 

→ spontaan onderkennen van verschillen in intelligentie 

→ accurate inschatting (Borkenau & Liebler: correlatie van .38 tussen 

geschatte en gemeten intelligentie) 

o maatschappelijk debat: hernieuwde belangstelling  

• debat in de psychologie en pedagogiek 

vb.: discussie ingangsexamen universiteit, nu open systeem waarbij het 

1ste jaar dient om een beetje te kijken  

vb.: om aan een Amerikaanse universiteit te gaan studeren na master 

word je getest op een goede kennis van het Engels en moet je een aantal 

proeven doen waar veel intelligentie componenten inzitten  

• Rinderman (2007): verschillen in intelligentie gecorreleerd met verschillen 

in studieprestatietests over landen  

 

Correlatie eigen intelligentie en intelligentie van de mensen waar je mee omgaat 

→ van alle parameters intelligentie de grootste  

vb.: relatie met iemand die een lagere intelligentie heeft?  

vb.: universiteit, mensen met een zekere gelijke intelligentie, hier ontstaan ook relaties 

 

We zoeken (onbewust) naar indicatoren van intelligentie 

Onderzoek: vragen aan mensen om oersaai weerbericht voor te lezen  

→ intelligentie van proefpersonen getest  

→ daarna gevraagd aan andere mensen om de intelligentie te schatten  

→ correlatie is .38 → veel overlap, ondanks dat iedereen dezelfde tekst had 

 

Research into implicit theories of intelligence (USA)  

1. lay-persons’ implicit theories of intelligence 

2. lay-persons’ implicit theories across cultures 



52 
 

3. implicit theories of intelligence across the lifespan  

o do people perceive intelligence differently for different stages of the life 

span?  

vb.: wat je op je 18 van intelligentie denkt is verschillend van wat je van 

intelligentie denkt op je 50j?  

o do individuals perceive intelligent behavior differently at different ages?  

 

Lay-persons’ implicit theories of intelligence (USA) 

→ wat betekent “intelligentie” voor leken?  

Sternberg, Conway, Ketron & Bernstein  

1) practical problem solving (praktische problemen oplossen) 

2) verbal ability (verbaal sterk zijn) 

3) social competence (sociale competenties)  

Sternberg  

1) practical problem solving  

2) verbal ability  

3) intellectual balance and integration (intelligentie in balans en integratie) 

vb.: vaak zeggen mensen ‘ik ben goed in …’ en ‘slecht in …’, maar als alle vormen 

van intelligentie correleren dan zouden zulke beweringen foutief zijn, iemand is 

intelligent als hij op alle manieren van intelligentie hoog ‘scoort’ en niet in 1 

specifiek ding goed is 

4) goal orientation and attainment 

5) contextual intelligence (makkelijk kunnen aanpassen aan situaties) 

6) fluid thought  

 

Lay-persons’ implicit theories of intelligence across cultures (Taiwanese Chinese) (Yang & 

Sternberg) → impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur 

= verschillende opvattingen tussen leken  

o a general cognitive factor of intelligence (Westers: speed) 

vb.: appreciatie voor mensen die snel zien wat er fout is in data  

vb.: in mondeling examen is snelheid belangrijk 

o inter-personal intelligence (harmonisch leven met anderen) 

o intra-personal intelligence (zelfkennis en observatie) 

o intellectual self-assertion (zelf appreciatie)  

o intellectual self-effacement (bescheidenheid en eerlijkheid)  

vb.: in Aziatisch cultuur belangrijk om bescheiden te zijn vs. in westerse cultuur 

wegens individualisme goed laten zien anders wordt het niet opgemerkt  

 

Impliciete theorieën 

o cross-culturele gelijkenissen en verschillen  
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o convergeren meer naar elkaar → door globalisering  

o inhoud gelijk, klemtoon verschillend 

o ook verschillen binnen de cultuur 

• tussen groepen (vb.: subgroepen) 

• over de life-span (jongeren vs. ouderen) 

o Sternberg: naargelang de bron  

→ proffen kunstwetenschappen, management, filosofie en fysica gevraagd naar de 

eigenschappen van een intelligent persoon volgens hen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert definities van intelligentie 

o Thorndike: “The power of good responses from the viewpoint of truth or facts.” 

• wetenschappelijke methode: verschil tussen academische opleiding en 

andere opleidingen  

• wetenschappelijke opleiding om opinies te onderscheiden van data 

• je mag wel opinies vormen, maar je moet ze staven met data  

o Terman: “The ability to carry on abstract thinking.” 

• abstract denken  

• in leken opvatting vaak over praktisch denken  

• abstract denken waarderen we heel sterk in westerse samenleving  

vb.: hoe leer je tabel interpreteren → niet alle cijfers kennen, maar kunnen 

interpreteren = vorm van abstract denken  

o Thurstone: “The capacity to inhibit an instinctive adjustment, the capacity to 

redefine the inhibited instinctive adjustment in the light of imaginably experienced 

trail and error and the capacity to realise the modified instinctive adjustment in 

overt behavior to the advantage of the individual as a social animal.”  

 

Meting van intelligentie 

→ je kan het bij iemand “zien”, maar je moet het kunnen meten, hoe?  

o assessment?  

• inschakelen van beoordelaars (cfr. persoonlijkheid) 

→ typical performance: intelligentie niet iets dat je altijd maximaal 

benut  

vb.: dagdagelijkse taken heb je maximale capaciteit niet nodig  

vb.: computer veel meer capaciteit dan enkel Word gebruiken 

tijdens de les, maximale capaciteit van pc wordt niet gebruikt 

→ maximal performance: intelligentie is een maximak performance 

construct  
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vb.: meerkeuze examen, vragen die door iedereen goed opgelost 

worden, en vragen die daar 25% goed worden opgelost en vragen 

die bijna niemand oplost  

  → beoordelaars voldoen dus niet  

• meten met gestandaardiseerde test  

o wat moet zo’n test allemaal omvatten (subtaken) om dit probleemoplossend 

vermogen te testen?  

o indifference of the indicator principe (Spearman) → verschillende proeven houden 

onderling sterk met elkaar verband, aggregeren over subtests 

o gemeenschappelijke component: Spearman’s G  

 

Zelf-en peerbeoordelingen van intelligentie 

o proxies van gemeten IQ → neen, ook al correlatie van .38  

o onderschatting of overschatting?  

o seksverschillen frequent gerapporteerd: 

• mannen schatten zichzelf hoger op numeriek-ruimtelijke capaciteiten  

• niet altijd cross-cultureel repliceerbaar 

• niet teruggevonden bij IQ-schattingen van vb.: ouders 

o oppassen en niet te veel op steunen, het vervangt tests niet  

 

3.2 INTELLIGENTIE MODELLEN EN THEORIEËN  

 

Historiek van het intelligentie-onderzoek 

o Hereditary Genius (Galton) 

• komt met idee dat mensen verschillen in intelligentie 

• legde onmiddellijk de link met dat intelligentie erfelijk overdraagbaar is 

→ zag dat sommige afstammingslijnen intelligenter waren dan andere  

vb.: dagdagelijkse problemen oplossen, succesvoller leven, …  

• argumenteerde voor directe metingen 

→ niet afgaan op indrukken en beoordelingen  

• sterk sensorisch georiënteerd  

→ is de imperfectie van zijn benadering vb.: mensen die blind waren vielen 

uit zijn testen  

o Binet: Binet-Simon scale  

• kinderen identificeren voor special education/leerproblemen   

• introduceerde idee om met verschillende set subtests te gaan werken met 

een stijgende moeilijkheidsgraad 

• ontwikkelingsniveau’s gedefiniëerd (notie van mentale leeftijd): welk 

niveau moet zijn bereikt op een bepaalde leeftijd 

vb.: woordenschat die moet gekend wanneer je aan de universiteit begint 

→ impliceert dat je voor of achter kunt zijn op je leeftijd  

→ wat je moet kennen (100), meer kennen (>100), minder kennen (<100)  

= quotiënt wordt geïntroduceerd vanuit ontwikkelingsperspectief  

o Terman (US): Stanford-Binet test 

• gebruikte de Franse test 

• grotere en meer representatieve steekproeven  

→ representativiteit van samples van wat iemand moest kennen werd zeer 

belangrijk: prestatie van de test in verschillende omstandigheden van 

verschillende mensen vergelijken = “standardised testing” 
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o Stern: intelligentie-quotiënt 

• idee van een mentale leeftijd varieert t.a.v. chronologische leeftijd 

vb.: kind van 6j kan wat een kind van 7j normaal kan  

• (mentale leeftijd/chronologische leeftijd) x 100 

• 100 wordt het midden, maar is willekeurig gekozen  

o Yerkes 

• niet enkel kinderen testen met leerproblemen, maar bijvoorbeeld tijdens 

WOI: nood aan tests die in groep konden worden afgenomen om mensen 

te oriënteren  

• Army Alpha (voor geletterden) en Beta (voor ongeletterden) tests: getimed 

→ veel test waren verbaal georiënteerd maar dit was een probleem want 

veel mensen konden niet lezen of schrijven  

 

General Intelligence G: theory and measurement 

o Spearman: positive manifold: G 

→ er zit een gemeenschappelijke component in, alle proefjes correleren 

( Big Five: component & specifieke facetten die er onder zitten)  

• general ability: na factoranalyse 

• specific abilities  

o measuring G: Wechsler scales en Raven’s matrices 

• voorgaande tests: gemaakt voor kinderen of specifieke populaties (leger) 

• the Wechsler tests 

• the Raven’s progressive matrices 

 

 

→ ook al kijk je naar zeer 

verschillende aspecten 

van intelligentie, er ligt 

een general ability 

component aan de 

grondslag  

 

 

 

 

 

 

 

          

= hiërarchische structuur  
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Twee verschillende intelligentie 

test 

o ASVAB  

o Cognitive Abilities 

Measurement  

→ verschillende proefjes  

→ G factor is bijna isomorf 

= bijna correlatie van 1 

= krachtig argument voor G 

factor van Spearman 

 

WAIS – WISC  

o WAIS (Wechsler Adults Intelligents Scale): 16-75 jaar 

o WISC (Wechsler Intelligents Scale for Children): 5-16 

o verschillende substests  

o sample items  

o voor een brede leeftijdrange geconstrueerd  

o deviatie IQ (actual score/expected score) x 100 

→ actuele score vs. wat je verwacht wordt te kennen x 100  

• de verwachte score bepalen (voor verschillende leeftijden)  sampling 

• de variabiliteit in scores in de populatie gestandaardiseerd weergeven: 

gemiddelde van 100  

 

The Wechsler Tests: subtests  

vb.: verschillende proefjes  

o arithmetic (verbal): rekenoefeningen 

o block design (performance): patronen nabouwen met blokken 

o comprehension (verbal): betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten  

o digit span (verbal): cijferreeksen (2 richtingen) 

o digit symbol (performance): code plaatsen volgens een regel 

o information (verbal): algemene kennis 

o object assembly (performance): puzzels maken  

o picture arrangement (performance): ordenen van platen  

o picture completion (performance): ontbrekende delen aanwijzen in tekening  

o similarities (verbal): gelijkenissen tussen elementen 

o vocabulary (verbal): betekenis van woorden 

 

Examples from the Wechsler Adult Intelligence Scale  
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a) picture arrangement b) block design c) letter-number sequencing d) matrix reasoning 

e) picture completion f) object assembly and Wechslerlike questions  

= variabiliteit van verschillende proefjes → maar wordt steeds moeilijker  

 

Wechsler subtests  

o als je de scores van 100de 

mensen op de proefjes 

correleert, correleren de subtests 

zonder uitzondering altijd positief  

= wat Spearman beweerde: geen 

enkel proefje correleert 0  

o correlaties zijn ook vrij groot  

o opkuis/reduceren: geen 11 

verschillende subtests, want de 

overlap tussen verschillende 

proefjes is vrij groot  

 

Datareductie techniek toegepast: 

o 1ste component: alle subtests hebben een  

sterke lading op de 1ste component 

o als je alle info die in 11 subtests vervat zit  

wilt weergeven in een score op 1  

component, dan verklaar je ruim de helft  

van de variantie ( via samenvatting willen  

eindigen met 10/20 en 1 hoofdstuk leren en 

eindigen met 10/20) 

o 3 factoren getrokken: hoe werden 11  

subtests er in weergegeven?  

= 3 factorenoplossing  

o 1ste factor: pakt altijd het meeste van de variabiliteit: 1/3 & sommige hoog laden 

en andere laag → verbale factor  

vb.: information, vocabulary, comprehension, similarities, picture arrangement  

o 2de factor: hoog laden op ruimtelijk proeven/inzicht (= spatiale intelligentie) → 

ruimtelijke factor  

o 3de factor: digit span, arithmetic & digit symbol hoog laden → wiskundige factor  

→ 11 scores gereduceerd naar 3 ( examen: 3 dingen geleerd en 70% kunnen oplossen) 
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o onderscheid verbaal IQ en performaal IQ: beide zijn gecorreleert  

 

A normal distribution curve of intelligence scores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o grote groepen: altijd normale verdeling krijgen  

o 100 gemiddelde  

o je kan iemand positioneren ten aanzien van de rest  

 

Labels traditionally given to IQ scores 

→ labels aan mensen toegeschreven op basis van hun IQ score  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raven’s Progressive Matrices 

o Spearman G as an abstract ability (relaties ontdekken en afleiden) 

o goede test die G factor meet, wanneer je rudimentair wilt meten en niet in details 

gaan (allerlei specifieke subtests) 
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o ook goed voor de onderkant van de distributie  

vb.: job als ober → numerieke test insteken  

o performale IQ test (vrij van taal): culturele invloeden beperkt 

→ culturele invloeden niet helemaal weg, nog altijd vb.: andere zaken 

belangrijk vinden 

o sample items 

o vanaf 6 jaar 

o 60 items 

o net zoals de WAIS uitgedrukt in een deviation IQ 

o Jensen  

→ boek geschreven om mensen goed te informeren  

→ leren heel terrein intelligentie is ontwikkeld 

 

Examples from the Raven’s Progressive Matrices  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Raven’s Colored Progressive Matrices b) Raven’s Standard Progressive Matrices c) 

Raven’s Advanced Progressive Matrices (APM)  

 

Multifactoriële modellen  

o Thurstone: G results from seven primary mental abilities (in tegenstelling tot 

Spearman G underlies) 

o Gattell: G omvat 2 gerelateerde maar onderscheiden componenten: 

a) fluid: Gf → biologische component = wat je helpt 

b) crystallised: Gc → wat je doet met fluid capaciteit = resultaat wanneer je 

de kennis van mensen meet  

vb.: veel lezen, studeren, …  

o Guilford 

• ging niet akkoord met de G conceptualisaties 

• 120/150 onafhankelijke abilites: operations, contents, products  

→ moeilijk om in de praktijk mee te werken  

 

Thurstone’s seven primary mental abilitis 

o associative memory 

o number 

o perceptual speed 

o reasoning 

o space (spatial visualisations) 

o verbal comprehension  

o word fluency  
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Guilford  

o Operations 

• evaluation, convergent production, divergent production, memory, 

cognition  

o Contents 

• visual, auditory, symbolic, semantic, behavioural  

o Products 

• units, classes, relations, systems, transformation, implication  

 

Guilford’s Structure of Intellect (SI) theory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) overview of theories by general intelligences and specific abilities b) how the 

hierarchical theories fit into this overview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The hierarchical approach  

→ G factor die uiteenvalt in specifieke abilities  

o Vernon 

o Carroll 

o Horn  

 

Vernon’s hierarchical theory of intelligence 

vb.: ober aannemen is niet kijken naar G factor maar naar specifieke componenten waar 

je meer gewicht aan hecht (vb.: numeriek om geld terug te geven, sociaal, …)  
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Three-stratum Model of Human Cognitive Abilities 

o Stratum I 

• specific intelligences 

o Stratum II 

• fluid intelligence abbreviated to Gf 

• crystallised intelligence abbreviated to Gc 

• general memory and learning abbreviated to Gy 

• broad visual perception abbreviated to Gv 

• broad auditory perception abbreviated to Gu 

• broad cognitive speediness abbreviated to Gs 

• processing speed abbreviated to Gt 

o Stratum III 

• G 

 

Carroll’s three stratum theory 

o top: G 

o middenniveau: acht specifieke factoren  

• Gf: fluid mental ability 

• Gc: crustallized intelligence 

• general memory & learning  

• broad visual perception  

• broad auditory perception  

• broad retrieval ability 

• broad cognitive speediness 

• processing speed 

o onderaan: specific factors  

 

Cattell, Horn and Carroll (CHC) (Kevin S. McGrew: drijvende kracht achter onderzoek)  

o fluid reasoning (Gf) 

o acculturation knowledge intelligence (Gc) 

o short-term apprehension & retrieval abilities (SAR) 

o visual processing (Gv) → heb je vlug patronen gezien?  

o auditory processing (Ga) → luisteren  

o tertiary storage and retrieval (TSR/Glm) → dingen die je al opgeslagen hebt, hoe 

vlug terug oproepen?  

o processing speed (Gs) → hoe vlug neem je dingen op?  

o correct decision speed (CDS) 

o quantitative knowledge (Gq) 

Woodcock-Johnson III 

 

Gardner’s multiple intelligences → pleit voor een brede opvatting van intelligentie  

o linguistic 

o logical-mathematical 

o spatial 

o musical 

o bodily kinaesthetic 

o interpersonal 

o intrapersonal 

o naturalist 

o existentialist 
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Sternberg’s triarchic theory of intelligence 

→ brede conceptualisaties  

o the componential sub-theory 

• metacomponents 

• performance components 

• knowledge-acquisition components 

o the contextual sub-theory 

• adaptation  

• shaping  

• selection  

o the experiential sub-theory  

• novelty 

• automation  

 

3.3 DEMONSTRATIE: ONLINE INTELLIGENTIETESTS 

 

Mensa 

o http://www.mensa.be/nl/toelatingstest.html 

o opgericht in Uk in 1946: Berrill & Ware 

o toelatingsvoorwaarde: top 2% van de distributie (IQ > 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.4 BETEKENIS EN PREDICTIEVE VALIDITEIT VAN INTELLIGENTIE  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mensa.be/nl/toelatingstest.html
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The features, uses and problems that surround intelligence tests 

o typical features of intelligence tests 

• there are a variety of tasks involved in intelligence tests 

• standardization of administration  

• norm referenced  

o the uses of intelligence tests: selection, diagnosis and evaluation 

o problem and issues with intelligence tests 

• reliability of intelligence tests 

• validity of intelligence tests 

• is the usefulness of intelligence tests over-emphasised?  

o the intelligent use intelligence tests  

 

Sociale relevantie van intelligentie 

→ intelligentie is één van de beste predictoren van een grote variëteit aan criteria  

o onderwijs 

• IQ en academische studieprestaties (.50) 

vb.: wat moet er voor een toegangstest voor opleiding inzetten? als .50 

correleert dan misschien IQ test insteken? maar hoog IQ wilt niet perse 

zeggen dat je goed met patiënten kan omgaan?  

• ongeacht het soort leeromgeving: kinderen met een hoger IQ presteren 

beter (Cronbach & Snow)  

→ we zoeken naar leeromgevingen die verschillen in IQ wegwerken, maar 

paradoxaal genoeg halen intelligentere mensen uit alle leeromgeving meer 

rendement, dus als dit klopt maken we de verschillen groter  

• IQ beïnvloeden → oplossing voor paradox?  

vb.: educatieve programma’s uit de jaren 60 en 70 in de USA zoals Sesam 

Straat om vocabulaire naar kinderen te brengen  

→ conclusie: IQ moeilijk te beïnvloeden  

o professioneel: IQ correleert met 

• jobprestaties 

• salaris 

• positie in het bedrijf 

• rendement uit training  

o reeks andere criteria: o.a. gezondheid  

 

Onderwijs: Deary, Strand, Smith & Fernandes (2007) 

o termijn van 5 jaar, 

70 000 kinderen  

o associatie 

psychometrische 

intelligentie (wat uit 

intelligenite test komt) 

op 11 jaar en uitslagen 

op verschillende vakken 

aan het einde van het 

secundair onderwijs  
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Resultaten Deary et al. (2007) 

→ correlation with G (r=) 

o mathematics: .77 

o biology: .51 

o chemistry: .46 

o English: .67 

o English literature: .59 

o Spanish: .62 

o drama: . 47 

o art and design: .43 

o music: .54 

 

→ 3 intelligentieproeven (CAT verbal, CAT non-verbal, CAT quantitative) zitten goed 

gerepresenteerd in de G factor 

→ 5 jaar later (eind secundair onderwijs) correleer je scores op vakken met 

intelligentieproeven en je krijgt .81 

→ geslachtsverschil: meisjes presteren beter 

→ bepaalde score voor toegang tot opleiding 

• mean level G: 58% heeft vereisten  

• boven mean level G: 91% 

• onder mean level G: 16%  

 

Job performance: Schmidt & Hunter (1993, Psychological Bulletin) 

vb.: iemand aannemen voor een job, hoe jobprestatie voorspellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o we weten al dat intelligentie goede predictor is, maar wat moeten we er nog aan 

toevoegen?  

o gekeken naar predictieve validiteit van GMA (general mental ability) voor 

werkprestaties = .50  

→ 25% (.5 x .5 = kwadrateren) prediceerbaar op basis van GMA  

o gestructureerd interview betere predictie dan ongestructureerd interview  

o peer ratings (mensen opbellen), jobervaring (interessanter om iemand zonder 

ervaring aan te nemen), interessen (geen goede voorspeller), graphology 

(handschrift) 

o R: kijken naar wat deze toevoegen bovenop GMA (dus intelligentietest afnemen 

en daarnaast nog iets anders doen dat predictieve waarde toevoegt) 

vb.: correlatie van een GMA met work sample tests 
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Schmidt & Hunter (1998, Psychological Bulletin) 

→ niet kijken naar werkprestatie, maar naar het rendement dat werknemers er uit halen 

→ GMA doet het heel goed, andere minder  

→ enorm veel gebruikt om op te steunen om selectie-instrumenten te selecteren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schmidt, OH & Shaffer (2016) Research gate 

→ update van meta-analyse: bottom line altijd hetzelfde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel voor Europa & gekeken voor verschillende jobs:  

→ correlatie bijna altijd hetzelfde: .40 en hoger  
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Tabel voor training succes: testen en daarna rendement uit training halen  

→ voor alle job prediceert GMA goed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judge et al. (1999): Predictive validity over the life span (extrinsic career success) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o longitudinaal onderzoek waarin jongeren intensief narratief bedraagt zijn geweest: 

dit materiaal laten lezen door beoordelaars en Big Five profiel opmaken  

o gemeenschappelijke component uit halen → Big Five scores relateren aan dit soort 

criterium 40 jaar later  

o neuroticisme negatief gecorreleerd: angstig zijn in puberteit correleert negatief 

met de criterium 

o extraversie: positieve niet significante correlatie 

o openness: positieve significante correlatie 

o a: geen correlatie 

o c: positieve significante correlatie  

→ kwadrateren: 16% wat je verdient later is prediceerbaar in de puberteit  

o R: alles samen = .54 = 25% prediceerbaar in de puberteit wat je later zal 

verdienen = kwart variantie verklaren  

o model uitbreiden naar 6 predictoren model (Big Five + intelligentie) = .64 = 40% 

van de variantie verklaren  

→ persoonlijkheid & intelligentie speelt & ze voegen iets aan elkaar toe  

→ niet alles kan voorspelt worden op basis van deze variabelen, maar wel een groot stuk 
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Salgado & De Fruyt (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o GMA telkens samenpakken met een Big Five component 

o cross-sequtioneel  

o openess: bij jobprestatie weinig toevoegen, maar bij trainig veel  

 

Intelligentie en professionele positie/status 

o SES is niet onafhankelijk van IQ 

o SES van gezin van herkomst in rekening brengen: aanname dat positie op de 

professionele ladder verband houdt met: 

• aantal jaren onderwijs 

• SES gezin van herkomst 

o correlatie tussen IQ en SES (r= .33, White, 1982) → er zit veel overlap tussen  

→ moet je dan kijken naar SES en niet naar IQ?  

vb.: hoe doen mensen het in het onderwijs?  

• correlatie IQ & aantal jaren onderwijs > correlatie tussen SES & aantal 

jaren onderwijs 

• IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES voor het aantal jaren dat men naar 

school gaat 

• IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald, met belangrijke 

verschillen tussen de leden van hetzelfde gezin en SES is doorgaans gelijk 

in het gezin (behalve als er veel verschil in leeftijd is tussen broers en 

zussen) 

 

Andere IQ correlaten (positief verband) 

→ prestatiemotivatie, altruïsme, analytisch denken, cognitieve capaciteiten, artistieke 

interessen en vaardigheden, creativiteit, specifiek dieet volgen, schoolresultaten, 

eruditie, emotionele sensitiviteit, volgen van naschoolse opleidingen, 

veldonafhankelijkheid, gezondheid, levensduur, lichaamslengte, gevoel voor humor, 

inkomen, breedte en diepte van interessen, leiderschap, leermogelijkheden, taalgevoel, 

woordenschat, spelling, logisch denken, IQ van de partner, media voorkeur (kranten, tv 

kanalen, ...), geheugen, vrijwillige migratie, militaire rang, moreel redeneervermogen en 

ontwikkeling, motorische vaardigheden, muziekvoorkeur en vaardigheden, myopie, 

beroepsstatus, beroepssucces, waarneming (inspectie-taken), Piagetiaanse 

vaardigheden, praktische kennis, reactie op psychotherapie, leesvaardigheden, sociale 

vaardigheden, bereikte SES, SES van het gezin van herkomst, spreeksnelheid, waarden 

en attitudes 

 

Andere correlaten (negatief verband) 

→ ongevallen, instemtendens, alcoholisme, autoritarisme, conservativiteit, crimineel 

gedrag, dogmatisme, scores op leugenschalen, hysterie, impulsiviteit, kindersterfte, 

psychoticisme, raciale vooroordelen, reactietijd (langer), roken, en spijbelen 
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Strenze (2007) 

→ The relationship between intelligence and socioeconomic success has been the source 

of numerous controversies. The present paper conducted a meta-analysis of the 

longitudinal studies that have investigated intelligence as a predictor of success (as 

measured by education, occupation, and income). In order to better evaluate the 

predictive power of intelligence, the paper also includes meta-analyses of parental 

socioeconomic status (SES) and academic performance (school grades) as predictors of 

success. The results demonstrate that intelligence is a powerful predictor of success but, 

on the whole, not an overwhelmingly better predictor than parental SES or grades. 

Moderator analyses showed that the relationship between intelligence and success is 

dependent on the age of the sample but there is little evidence of any historical  

trend in the relationship.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o toont aan dat IQ het licht beter doet dan SES  

o tijdsstip waarop IQ getest wordt speelt mee: correlatie positief, maar hoe vroeger 

getest hoe kleiner (.42, .57, .58, .61) → wordt wel stabieler, puberteit goede 

predictor 

 

 

→ jaar waarop succes gemeten 

wordt, maakt niet veel uit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ op welk tijdstip de studie 

gepubliceerd wordt, maakt ook 

niet veel uit  

→ levert allemaal coëfficiënten 

op in dezelfde grote orde  
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Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox (2004) 

→ studie die aantoont dat IQ beetje belangrijker is dan SES 

→ mensen in publiek debat die beweren dat er geen relatie is = onzin  

Mental Survey Committee in Scotland: in alle scholen intelligentieonderzoek doen  

o woensdag 1 juni 1932: elk kind geboren in 1921 kreeg dezelfde IQ test (N = 

89,498) 

o 1947: idem voor nagenoeg alle kinderen geboren in 1936 (N = 70,805) 

= bijna iedereen was getest (ongeveer 95% van de populatie) & a.d.h.v. sociale 

zekerheid nummer kijken naar overlijden certificaten  

Resultaten: 

o verschillen i.v.m overlijden/cardiovasculaire problemen  

o verklaring: 

• rechtstreeks 

• onrechtstreeks: betere jobs, capteren meer info, betere voeding en 

levensstijl, …  

 

The relationship between general intelligence (IQ) scores and number of health outcomes 

in later life (Deary et al., 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o correlatie met overlijden  

o specifieke doodsoorzaken: correlatie IQ en cardiovasculair overlijden  

→ veel verschillende hypotheses voor  

vb.: hoger IQ = toegang tot hogere jobs = meer geld om te besteden (vb.: aan 

gezonde voeding)  

 

3.5. EMOTIONELE INTELLIGENTIE 

 

Mayer, Salovey & Caruso 

o emotionele intelligentie → “ability to understand your own emotions and those of 

the people around you”: ‘emotions’ and ‘cognitions’ 

o Salovey & Mayer (1990): four-branch model  

= een ‘ability’ model!  

o Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT, 2002, 2003) 

→ 4 schalen:  

1) Identificeren van emoties 

2) gebruik/faciliteren van emoties (voor het denken) 

3) begrijpen van emoties 

4) emoties hanteren  
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Salovey and Mayer’s four-branch model of emotional intelligence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goleman (1995) 

o bouwde verder op Salovey and Mayer: model biologische touch gegeven  

o zorgde ervoor dat construct in belangstelling stond  

o introduceerde link met amygdala (limbisch systeem) 

o flight or fight respons is centraal in emotionele intelligentie: in de ontwikkeling 

leren we deze 2 emoties reguleren  

o initieel: 5 stappen (zie figuur hieronder), later sprak hij van 4 emotionele 

competencies: 

1) self-awareness: wat voel je?  

2) self-regulation/management: reguleren  

3) social awareness: wat doe je er mee in een interpersoonlijke context?  

4) social skills/management: hoe goed ben je in sociale vaardigheden?  

o wordt een “mixed” model genoemd: combinatie van traditionele elementen van 

emotionele intelligentie (ability elementen) met persoonlijkheid 

o Emotional Competence Interview (360 degree) 

 

Goleman’s model of emotional intelligence arranged in the hierarchy: 
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Golemans model of emotional intelligence:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar-On’s model of emotional intelligence 

o “Emotional-social intelligence model” 

o evolutionaire basis: belang van emotionele expressie voor overleven en adaptatie 

o 5 domeinen/skills + 15 aspecten: 

1) intrapersonal: self-regard, emotional self-awareness, assertiveness, 

independence and self-actualisation  

2) interpersonal: empathy, social responsibility and interpersonal 

relationship 

3) adaptability: reality testing, flexibility and problem solving  

4) stress management: stress tolerance and impulse control 

5) general mood: optimism and happiness  

o ook een “mixed” model: ability componenten aangevuld met 

persoonlijkheidscomponenten  

o uitgewerkt in de EQ-i (Bar-On, 1997) 

o Emotional Quotient score (EQ): gemiddelde 100, SD 15 

 

Providing contexts for understanding the three models of emotional intelligence 

o comparing ability and mixed models of emotional intelligence 

• Mayer & Salovey: ability 

• Goleman and Bar-On: mixed  

o emotional intelligence in the context of a personality system theory (Mayer, 

Salovey and Caruso) 
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An overview of personality and its major subsystems with three models of emotional 

intelligence embedded within it (Mayer et al.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiek op mixed models: wat meten ze eigenlijk?  

o Van Rooy & Viswesvaran (2004, 2005) 

• El: .22 GMA; .23 A; .31 C; .33 ES; .34 E; and .23 O  

→ ze correleren met alle componenten van The Big Five  

• El: .24 performance in employment 

→ correlatie veel minder dan voor GMA  

o Ree & Carretta (in press): R between Big Five + GMA en EI = .81 

o Incremental validity? 

• none: if combined with GMA, FFM battery  

• .07 and .07 beyond ES and A respectively; niet voor de andere FFM 

factoren  

• als onderdeel van een assessmentbatterij: geen toegevoegde waarde 

• geen empirische onderbouw voor de biologische en evolutionaire claims (in 

resp. Goleman en Bar-On) 

→ mixed models omtrent emotionele intelligentie op zichzelf wel oké, maar als je 

kijkt naar de modellen die je al hebt, voegt het niks toe  

 

Kritiek op mixed models: Elshout 

o tests voor El die het karakter hebben van vragenlijsten worden uitgegeven voor 

wat ze niet zijn, namelijk intelligentietesten  

o rapportage in de vorm van een quotiënt mist iedere grond 

→ IQ komt van wat iemand moet kennen op een gegeven leeftijd en wat hij/zij 

werkelijk kent 
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o niet voldaan aan de voorwaarden voor het sommeren van niet of laag 

gecorreleerde scores tot een somscore 

o voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zakken gepresenteerd 

→ mixed models lijken nogal op persoonlijkheid  

o de matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten  

o onduidelijke oorzaak-gevolg relatie 

o te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog IQ die niets van het 

leven terecht brengen, succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van 

expertise 

→ IQ blijft belangrijke predictor, je moet niet met voorbeelden afkomen met “ik 

ken iemand met een hoog IQ die …” 

o EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemands typische 

gedrag tot de reële mogelijkheden van de psychologie behoort 

 

3.6 GENETISCHE BASIS VERSUS OMGEVING  

 

Nature-nurture debat 

o Galton (1865) 

• was voorloper in dit onderzoek: legde link met erfelijkheid (Heriditary 

genius, 1869): onderzocht IQ in functie van dalende genetische 

verwantschap 

• maar hij had ook aandacht voor de omgeving (confounding effects!) 

= EN EN verhaal bij hem = visionair voor zijn tijd  

• onderstreepte het belang van twin/adoptiestudies 

• visionair voor zijn tijd 

• grondlegger van het huidige gedragsgenetisch onderzoek  

o gedragsgenetisch onderzoek: proportie gedeelde variantie 

o Plomin (2004) 

• 3 types steekproeven: familie, twin en adoptie studies  

 

Nuttige soorten samples: tweelingen  

o genetisch informatieve designs vb.: tweelingstudies 

• monozygote twins (MZ): 100% genetisch identiek 

• dizygote twins (DZ): gemiddelde 50% genetisch identiek 

• verschil in associatie voor een kenmerk tussen MZ’s en DZ’s bedraagt de 

helft van het genetisch verschil  

→ verschil x2 voor een rudimentaire schatting v/d genetische bijdrage  

o speciale populatie: apart en samen opgevoede tweelingen  

 

Minnesota Study of Twins Reared Apart (MSTRA) → natuurlijk experiment  

o algemeen: erfelijkheid voor IVPI geschat op 50% tot 70% 

o MSTRA: WAIS afgenomen van apart en samen opgevoede MZ tweelingen: 

nagenoeg geen verschillen voor de beide groepen 

o Bouchard et al. (1990): vergelijk de coëfficiënten voor vijf studies van apart 

opgevoede MZ twins (1937-1990) 

vb.: 

• MZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .70  

• DZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .40 

→ aandeel erfelijkheid is 60% 



74 
 

Toelichting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o genetisch identieke figuren in verschillende omgevingen opgegroeid 

o twee families (A en B) die al 2 biologische kinderen hebben (A1, A2 en B1, B2) en 

een kindje willen adopteren, dit kindje komt uit een monozygoot tweelingspaar  

o 20 jaar later komt de monozygote tweelingen terug bij elkaar & wordt er een IQ 

test afgenomen  

→ als overeenkomst: komt door genetisch identiek zijn (want ze delen niks van 

omgeving met elkaar) 

o idem voor dizygote tweelingen (correlatie zal minder zijn) 

o je kan ook A1, A2 en B1 en B2 meten en vergelijken met hun adoptiebroer/zus: 

als overeenkomst dan is de omgeving bepalend  

 

o samenvatting van alle 

soorten verwantschappen  

o Galton: variabiliteit in IQ als 

je naar dalend verwantschap 

kijkt 

o concordantie: perfecte 

concordantie wanneer 2 

individuen dezelfde scoren 

hebben  

o vb.: zelfde persoon 2x testen 

→ concordantie van 87% 

(leereffect, motivatie, …)  

o 86% concordantie tweelingen samen opgegroeid  

o 76% concordantie tweelingen apart opgegroeid 

o pleit voor sterk genetisch effect  

 

Heritability estimates of intelligence (Ridley, 1999) 
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Plomin & Petrill (1997) 

→ “Regardless of the precise estimate of heritability, the point is that genetic influence 

on IQ test scores is not only statistically significant, it is also substantial. It is rare in 

the behavioural sciences to explain 5% of the variance. For example, despite the interest 

in birth order, it accounts for less than 1% of the IQ variance. Finding that heredity 

accounts for 50% of the variance is a major discovery about intelligence.” 

 

Considerations within behavioural genetics and intelligence  

→ wat we nog gaan zien in de opleiding m.b.t. dit onderwerp  

o paradigma shift: “erfelijkheid” + “omgeving” → erfelijkheid x omgeving  

o (3de bach) conceptions of heritability and the environment 

• abstract concepts 

• population concepts 

o (3de bach) different types of genetic variance 

• additive genetic variation 

• dominant genetic variance 

• epistatic genetic variance  

o (3de bach) representativeness of twin and adoption studies 

→ wat we uit deze studies leren, is dat representatief voor de bevolking?  

vb.: opgroeien als tweeling anders dan opgroeien als ‘gewoon’ kind 

o (3de bach) assortative mating  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmental influences on intelligence 

o Segal & Bouchard (1985): 21 omgevingsfactoren die kunnen bijdragen tot 

gelijkenissen  

o APA: Neisser et al. (1996): 4 domeinen van beïnvloeding die vanuit de omgeving 

er kunnen zijn  

1. biological variables and maternal effects 

• nutrition, lead, prenatal factors 

2. family enivornment 

• shared and non-shared environments, within and outside family 

factors, social class and socio-economic status, birth order and 

family size  

3. school and education  

4. culture  

• decontextualization, quantification, biologisation  
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1. BIOLOGISCHE FACTOREN EN OUDERS 

o evidentie (maar soms controversieel) over effect van voeding in het ontwikkelen 

van het brein en intelligent functioneren: let ook op confounders in deze studies  

o Port Pirie cohort study: loodblootstelling (McMichael et al.) 

• 749 zwangerschappen gevolgd: concentratie in bloed gemeten  

→ sterke correlatie met voortijdig bevallen  

• 1979: 723 van deze voortijdig geboren kinderen gevolgd (375 in IQ 

studie): getest op 2, 4, 7, 11 en 13 jaar 

• negatieve correlatie tussen loodblootstelling en IQ, ook na controle voor 

SES, gezinsvariabelen en IQ van de moeder  

o prenatale factoren: roken (Mortensen et al.) en alcoholgebruik van de moeder 

(Mattson et al.)  

o andere studies suggereren beperktere effecten of de impact van de moderatoren  

vb.: leeftijd v/d moeder, effect bij hogere leeftijd v/d moeder 

 

2. FAMILIE OMGEVING 

o gedeelde en niet-gedeelde omgeving !!!  

• gedeelde: alle factoren die kinderen ondergaan die gemeenschappelijk 

zijn in het gezin  

vb.: SES wanneer je niet veel in leeftijd verschilt met broers/zussen 

• niet-gedeelde: alle factoren die verschillend zijn voor kinderen  

vb.: de ene zus danst en de anders zit op de tekenacademie 

vb.: ene broer zit in klas 3A en de andere zit in klas 3B  

 → gedeelde omgevingsfactoren verklaren weinig van de variantie (5-10%), 

genetisch (50%) en niet-gedeelde omgevingsfactoren (40%)  

→ vaak denkt men dat een variabele zoals opvoeding bij gedeelde 

omgevingsfactoren zit, maar is niet zo, opvoedingsstijl is verschillend voor elk 

kind: ouders hebben waardenpatroon en objectieven die ze willen bereiken, ze 

moduleren opvoeding naargelang de genetische verschillen die er al zijn  

o hoe ontwikkelen niet-gedeelde omgevingsfactoren zich binnen en buiten de familie 

(Reiss, 1997)?  

o withing-family factors (Reiss’ three models of genetic transmission)  

• passive model: vervat in de 50% overlap tussen ouder en kind 

• child-effects model: intelligentie resulteert uit de genen van het kind 

(Harris, 1995): ouders moduleren hun gedrag in functie van de 

karakteristieken van het kind (positieve en negatieve feedback loops)  

• parrent-effects model: ouders reageren op het gedrag van het kind en 

beïnvloeden dit gedrag in een bepaalde richting  
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o outside-family factors ! (Harris, 1995) group socialization theory ( sociale 

categorisatie: van belang voor de identiteit die we ontlenen aan sociale groepen) 

• je leert veel uit je familie, maar buiten de familie vindt er ook socialisatie 

plaats 

• we zijn deel van sociale groepen (sociale categorisaties) en dit bouwt mee 

aan onze identiteit  

o ze definieert 5 aspecten hoe de non-shared environment kan bijdrage tot 

intelligentie:  

1) context-specific socialization  

2) outside-the-home-socialization 

• waardepatronen leren buiten ons gezin  

• eetpatronen van mensen verschillen binnenin het gezin  

vb.: vegetarisch leren eten buiten gezin & kinderen die het binnen 

brengen in het gezin 

3) transmission of culture via group processes 

• culturele patronen meekrijgen via groepsprocessen 

4) group processes that widen differences between social groups 

• groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen gaan 

vergroten vb.: wetenschappen, latijn studenten & de rest → iemand 

die intellectuele capaciteiten niet uit omdat hij niet bij de ‘nerds’ wil 

horen  

5) group processes that widen differences among individuals within the group  

• als je nota’s wil, dan weet je aan wie je ze vraagt → zet druk op 

deze mensen & zorgt er voor dat ze extra opletten zodat ze het 

erna kunnen uitleggen aan medestudenten 

 

Familie omgeving: sociaal-economische status 

o houdt verband met intelligentie: 

• correlatie tussen SES en intelligentie (Gottfredson, 1986): .30 - .40 

• 45 IQ punten verschil tussen professionele en ongeschoolde beroepen  

o British National Child Development Study:  

• 17.000 baby’s geboren in 1958  

• IQ metingen op 7,11, 16, 23 en 33 jaar 

• 10 IQ punten verschil tussen kinderen met vaders in professionele vs. 

ongeschoolde beroepen, na controle voor geboortegewicht, inkomen, 

buurtkarakteristieken en behuizing (= controle voor confounders)  

o maar ook: Wahlsten (1997): kinderen uit laag SES groepen die in hogere SES 

families worden geadopteerd: 12 tot 16 IQ punten winst  

→ biologisch IQ of kennis dat toeneemt?  

 

Familie omgeving: gezinsgrootte en geboortevolgorde 

o Belmot & Marolla (1973): associatie tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde en 

IQ en een interactie hiertussen  

• eerste kind is het slimste & daarna bergaf  

o Rodgers et al. (2000): National Longitudinal Survey of Youth (NLSY):  

• N = 11,407 + kinderen van de vrouwen uit het sample 

• geen verband tussen gezinsgrootte en intelligentie (kritiek op voorgaand 

onderzoek) 

o geboortevolgorde: 3 modellen om dit te verklaren: 
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1) admixture hypothesis (Rodgers, 2001): ouders met lagere intelligentie 

hebben meer kinderen, ook SES in rekening brengen, het volgorde 

onderzoek kan niet gelijk worden gedaan  

2) resource dilution model (Galton, 1874; Blake, 1981; Downey, 2001): 

beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen toeneemt: 

eerste kind 100%, tweede kind 50%, …  

vb.: aandacht moet verdeeld worden, minder bezig met taal, …  

3) confluence model (Galton, 1874; Zajonc, 1976): de familie-context 

verandert met een toenemend aantal kinderen (aandacht, opvoeding door 

oudere kinderen, …)  

 

3. EDUCATIE EN CULTUUR 

o educatie en intelligentie intrinsiek aan elkaar verbonden: scholing is zowel een 

afhankelijke als een onafhankelijke variabele  

o Ceci (1990, 1991): een toename van IQ met 2.7 punten voor elk jaar scholing  

o SES → aspects of education → intelligentie 

o cultuur (Serpell, 2001): in de Westerse cultuur 

• decontextualisatie: cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie 

belangrijk is vb.: abstraheren in Westerse cultuur  

• kwantificatie: intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat 

materieel bestaat, er is ook een neiging om dit te gaan kwantificeren  

• biologiseren: toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair 

denken  

 

Bouchard and Loehlin’s framework to assess population variations in intelligence  

o genetic influences 

o environmental influences 

o interaction between genetic and environmental influence  

o developmental  

o assortative mating  

o evolution  
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3.7 STABILITEIT VAN INTELLIGENTIE 

 

Ontwikkelingsantecendenten  

o hoe verschillen in mentale informatieverwerkingsprocessen koppelen aan 

intelligentieverschillen?  

o vanaf wanneer zijn deze verschillen te detecteren?  

o habituatie-experimenten 

• baby’s naar stimulus laten kijken  

• na enige tijd vinden ze de stimulus niet meer interessant  

• habituatie tijd v/e baby correlatie van .40 met intelligentie in kindertijd 

o volwassenen: inspectietijd taken correleren ongeveer .30 met gemeten 

intelligentie 

o link met informatieverwerkingssnelheid: waarschijnlijk cruciaal voor een beter 

begrip van het intelligentieconstruct  

o Jones & Bayley (1941): Berkeley Growth study (geboren tussen 1928-1929) 

• mensen gevolgd  

• als je een intelligentie test op 6 jaar en op 18 jaar afneemt dan correleert 

dit .77 

• als je een intelligentie test op 12 jaar en op 18 jaar afneemt dan correleert 

dit .89 

 

Inspection time task  

o je krijgt afbeelding 1 heel kort te zien 

o vervolgens 2 

o bij 3 vraagt men wat de langste is  

o inspectietijd correleert .30 met intelligentie  

 

 

 

Stabiliteit van intelligentie 

o algemene lijn: intelligentie is vrij stabiel in de levensloop, correlaties van .50 of 

hoger zijn geen uitzondering 

• onafhankelijke studies, uitgevoerd in verschillende landen door 

verschillende onderzoeksgroepen 

• brede waaier van intelligentiematen gebruikt 

• leeftijdsintervallen over de gehele levensloop 

• geen substantiële tegenevidentie  

o Deary et al. (2000): Moray House Test: 100 mensen opnieuw getest na 66 jaar 

(van 11 jaar tot 77 jaar) → correlatie = .63 (.73 na correctie voor ability range)! 

= spectaculair hoge correlatie, want veel gebeurd ondertussen in het leven  
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o tabel:  

• 1ste kolom: auteurs van studie  

• 2de kolom: 1ste leeftijd intelligentie gemeten 

• 3de kolom: 2de leeftijd intelligentie gemeten 

• 4de kolom: correlatie tussen 2 meetmomenten 

• 5de kolom: verschillende intelligentietesten die gebruikt worden 

o interpretatie: 4de kolom, allemaal positieve correlatiecoëfficiënten, onafhankelijk 

van het soort intelligentietest dat gebruikt is & bijna onafhankelijk van wanneer je 

meet (op heel jonge leeftijd meten, is minder precies)  

 

Flynn effect 

o effect genoemd naar meneer Flynn die afgelopen 60 jaar een opvallende stijging 

van het IQ waarnam (ruwe scores), vooral tussen 1930 en 1980 (15 verschillende 

landen) 

o vereisten voor de datasets die hij bekeek  

a) dezelfde tests, afgenomen met substantieel tijdsinterval 

b) steekproeven moeten equivalent zijn  

o delta IQ (= gradiënt tussen twee tijdsstippen): IQ-verandering per decennium, 

gemiddeld van 5.0, met standaardafwijking van 2.9 en range 1.8 tot 12.5 

• Raven (performale intelligentieproef): gemiddeld 5.69 (SD = 3.49) 

• WAIS: 5.20 (SD = 0.27) 

→ performaal: 7.8  

→ verbaal: 4.2 

→ effect zit vooral aan performale kant, maar ook aan de verbale kant  

o patroon bevestigd door Teasdale en Owen (1987, 1989), maar beperkter effect 

dan wat Flynn beschreef → 2.5  

 

Flynn’s seminal paper 

o origineel 14 landen & later uitgebreid naar 20 landen  

o voorzichtige interpretatie v/h effect  

• cohorte effecten  

• sommige data sets misschien onbetrouwbaar 

• hoogste effecten gevonden op fluid (gemiddeld 15 punten per generatie), 

minder groot op crystallized intelligence (gemiddeld 9 punten per 

generatie) → wijst er op dat biologische component van intelligentie 

beïnvloedt zou kunnen zijn  

 

Country, the test and type of test (verbal or non-verbal or both) administered, the 

growth in IQ points across many of the samples and a figure of average growth in IQ per 

year  
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o zonder uitzondering, toename van het IQ over verschillende tijdstippen, landen en 

verschillende tests 

o slechts 1 studie laat afname zijn (beperkt)  

 

Flynn-effect: discussie 

o trend is duidelijk, maar reflecteert dit nu een werkelijke stijging van het biologisch 

IQ of zijn mensen meer vertrouwd met intelligentietests?  

o betreft het G of eerder een stijging in minder G-geladen factoren  

vb.: crystallized intelligence? (volgens Jensen) 

o correlatie tussen toename en G-lading van de subschaal is .30 

→ G component zal een stuk beïnvloed worden  

o gelijktijdig met de toename van het IQ, krijgen we een daling van de prestaties op 

de scholastic achievement toetsen in Amerika, verklaring: 

• ¾ SAT daling toe te schrijven aan de stijging van het aantal deelnemers 

(5% in 1952 → 30% in 1968) → als distributie (normaal verdeling) door 

democratisering naar het midden uitbreid, dan zal het gemiddelde dalen 

vs. vroeger enkel happy few die al extreem intelligent waren deden mee 

• dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum  

o IQ-criteriumrelaties: onveranderd gebleven  

 

Verklaring voor het Flynn-effect 

o reële stijging van het IQ over generaties, zou ook een toename van het aantal 

genieën (x20) moeten inhouden (is niet het geval)  

o alleen een soort abstract problem-solving ability is toegenomen  

o Flynn zelf zocht geen verklaringen in genetische hoek (fenomeen slechts 

observeerbaar over een te kort tijdsinterval → je zou dan moeten kijken over 

tientallen generaties) 

o Neisser (1998): boek geschreven met verklaringen:  

• scholing verplicht gemaakt  

• gewijzigde test-taking attitude 

• gewijzigde opvoedingsstijlen  

• nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd 

• voeding  

o toegenomen scholing: Cahan & Cohen (1989): aantal jaren onderwijs beïnvloedt 

vooral verbale tests, maar speelt ook (zij het een mindere) rol bij non-verbale 

tests:  data van Flynn: toegenomen scholing kan dus geen goede verklaring 

vormen  

• leerplicht, laagste segment van de IQ-distributie heeft baat bij onderwijs 

van langere duur  

• relatie tussen scholing en de resultaten van een IQ-test (daarom is niet 

noodzakelijk de G-component beïnvloed)  

o gewijzigde test-taking attitudes: subjecten kruisen antwoordalternatieven vlugger 

aan, inhoud van IQ tests meer verspreid  wie een test een 2de maal doet stijgt 

doorgaans maar 5 a 6 punten (Williams, 1998)  

o opvoeding: ouders tegenwoordig meer geïnteresseerd in de intellectuele 

ontwikkeling van hun kinderen → meer stimulansen  

o culturele en technologische literacy: kinderen spenderen veel tijd voor tv en 

internet: sterk visueel gericht (zie ook Raven) 

o biologische omgeving: geïnvesteerd in betere voeding en meer uitgebouwde 

gesofisticeerde gezondheidszorg!!! vb.: zwangere vrouwen roken niet meer  
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• voeding (Lynn, 1990, 1998) 

• opletten met de interpretatie van studies die borstvoeding associëren met 

hoger verbaal IQ (zie Der, Batty & Deary, 2006) → effect weg als 

gecorrigeerd voor confounders  

• effecten van iodine op intelligentie (Qian et al., 2005) 

• Colom et al. (2005): longitudinaal onderzoek over 30 jaar: meer toename 

van het IQ in het laagste IQ segment v/d distributie (verklaring voor het 

niet toenemen v/h aantal genieën)  

• deze bevindingen geconfirmeerd door Teasdale & Owen (1989) en Lynn & 

Hampson (1986) 

o genetische factoren vb.: differentiële pariteit, migratiestromen (mix is goed vs. 

vb.: incest), …  

 

Reversed Flynn effect? Teasdale & Owen (2008)  

→ Scores on cognitive tests have been very widely reported to have increased through 

the decades of the last century, a generational phenomenon termed the 'Flynn Effect' 

since it was most comprehensively documented by James Flynn in the 1980's. There has, 

however, been very little evidence concerning any continuity of the effect specifically into 

the present century. We here report data from a population, namely young adult males 

in Denmark, showing that whereas there were modest increases between 1988 and 1998 

in scores on a battery of four cognitive tests-these constituting a diminishing continuation 

of a trend documented back to the late 1950's-scores on all four tests declined 

between 1998 and 2003/2004. For two of the tests, levels fell to below those of 

1988. Across all tests, the decrease in the 5/6 year period corresponds to approximately 

1.5 IQ points, very close to the net gain between 1988 and 1998. The declines between 

1998 and 2003/4 appeared amongst both men pursuing higher academic education 

and those not doing so. 

o omgekeerd Flynn effect 

o tienerzwangerschappen  

o intelligente vrouwen stellen kinderwens uit (→ studeren, werken, …)  

 

Teasdale & Owen (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o het gaat lichtjes naar beneden voor verschillende aspecten van intelligentie 

 

Shatz (2008) 

o National IQ scores and three national fertility indicators (across 111 nations): 
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a) Total Fertility Rate: “the average number of children that would be born 

per woman if all women lived to the end of their childbearing years and 

bore children according to a given fertility rate at each age (CIA Factbook)” 

(r = -0.71, p<0.01) 

b) Birth Rate (r = -0.75, p<0.01)  

c) Population Growth Rate (r = -0.52, p<0.01) 

 

Boosting IQ?  

o Head Start (gestart in jaren 60): programma om kansarme kinderen voor te 

bereiden op school om zo de armoedecyclus te doorbreken  

vb.: woensdagnamiddag schooltelevisie, sesam straat, …  

o gericht op: woordenschat, numerieke vaardigheden en schrijfvaardigheid 

o Jensen (1969): “Head start mislukt” 

o Locurta (1991): initiële boost van 7-8 punten op IQ tests, resultaat ging echter 

weg na 2 of 3 jaar 

o McKey et al. (1985): meta-analyse van de effecten van het programma, 

bevestiging van Locurta’s analyse  

 

Mozart effect 

o Rauscher, Shaw & Ky (1993): 10 min luisteren naar Mozart (sonata for two pianos 

in D major) leidt tot toename van 8 tot 9 punten in een spatieel-temporele 

redeneerproef 

o specifieke regio’s in de cerebrale cortex geactiveerd 

o Rauscher, Robines & Jens: rattenexperiment → ook positieve effecten  

o heel wat reactie hierop: 

• van uit media 

• pedagogen gingen reeds implementeren  

• heel wat onderzoekers: scepcis: Steele (2000): de muziek brengt mensen 

alleen een beetje meer in de mood (op voorwaarde dat je dit soort muziek 

aardig vindt), ongeboren ratten horen dit soort geluiden zelfs niet  

 

Pässler, Beinicke & Hell 

o interests and intelligence: a meta-analysis  

o interessen en intelligentie houden verband, maar beperkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o R en I houden verband met intelligentie 

o S, E & A houden geen verband met intelligentie (negatief correlatie)  
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o tabel opgesplitst voor vrouwen & mannen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o tabel voor verschillende aspecten van intelligentie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o interessen en intelligentie als predictoren 

 

3.8 MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE OMTRENT INTELLIGENTIE  

 

The distribution of IQ scores: a bell curve 
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The bell curve: lectuur 

o the bell curve: intelligence and class structure in American life 

o the cognitive elite, looking at the higher end of the bell curve 

• IQ scores and social and economic problems, looking at the lower end of 

the bell curve 

• the relationship between race and IQ, and the implications for social policy  

 

Herrnstein and Murray’s main arguments (1994) 

o there is such a thing as a general factor of cognitive ability on which human 

beings differ 

o all standardized test of academic aptitude or achievement measure this general 

factor to some degree, but IQ tests, expressly designed for that purpose, measure 

it most accurately  

o IQ scores match, to a first degree, whatever it is that people mean when they use 

the word intelligent or smart in ordinary language  

o IQ scores are stable, although not perfectly so, over much of a person’s life 

o properly administered IQ tests are not demonstrably biased against social, 

economic, ethnic or racial groups 

o cognitive ability is substantially heritable, apparently no less than 40 per cent and 

no more than 80 per cent 

 

Social and economic indicators broken down by sample and divided in terms of IQ score 

category and expressed as a percentage of the overall population  

o gingen kijken naar IQ distributie en brachten dit in verband met allerlei sociaal en 

economische indicatoren  

o enorme scheeftrekking naar linkerkant v/d distributie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criticisms of the bell curve: intelligence and class structure in American life 

o analysis of the assumptions used by Herrnstein and Murray in their analysis (led 

by comments by Stephen Jay Gould) 

o Statistical and evidence-based problems in Herrnstein and Murray’s analysis (led 

by comments by Leon J.Kamin) 

o A darker side of psychology related to Herrnstein and Murray’s analysis (led by 

comments by Stephen Jay Gould and Howard Gardner) 

 

Maatschappelijke discussie omtrent IQ 

→ vanuit maatschappelijke hoek wordt kritisch naar IVPI gekeken: 

o IQ tests verklaren slechts een deeltje van het criterium waarin je bent 

geïnteresseerd 

o IQ tests worden soms gebruikt in contexten en voor doeleinden waarvoor ze niet 

geschikt zijn 
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o specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die 

meer G-geladen zijn 

o individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan de 

voorstanders beweren 

o te veel focus op groepsverschillen in intelligentie; verschillen tussen individuen 

zijn belangrijker 

 

Take-away 

o verschillende definities: hebben allemaal iets te maken met probleem oplossen 

o verschillende  modellen: positive manifold (= G factor), dikwijls hiërarchisch 

georganiseerd 

o intelligentie is een belangrijk individueel verschil 

o emotionele intelligentie: ability models and mixed models; status kritisch bekeken 

o sterk genetische basis, moeilijk gericht individueel beïnvloedbaar 

o is een vrij stabiele eigenschap 

o heel wat maatschappelijk debat (zowel op individueel als groepsniveau) 

 

vb.: examenvraag 

De gemeenschappelijke niet-geroteerde component die kan onderscheiden worden in de 

WAIS subtests: 

1. Verklaart een kwart van de covariantie tussen subtests 

2. Verklaart de helft van de covariantie tussen subtests 

3. Is gecorreleerd met de subtests 

4. Is onafhankelijk van de subtests 

 

a: 1 en 3 zijn correct 

b: 1 en 4 zijn correct 

c: 2 en 3 zijn correct 

d: 2 en 4 zijn correct 
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GASTCOLLEGE INTEGRATIESEMMINARIE: SJOERD DINGEMANSE  

 

Vragenlijst onderzoek: minstens een aantal keer hetzelfde vragen  

= betrouwbaar maken  

 

PE fit: mensen en hun werkomgeving 

 

2 soorten mensen: 

• niet weten wat ze willen worden 

• wel weten wat ze willen worden  

 

Psychologen: voorspellen gedrag van mensen  

o hoe voorspel je gedrag van mensen? → steeds op dezelfde manier doen  

o 5 invalshoeken:  

1) Intelligentie  

• wordt altijd gemeten of ze dit nu willen of niet  

• kijken of ze het niveau hebben dat je zou verwachten qua opleiding 

(meestal klopt dit wel, correlatie)  

2) Interesses 

• vragenlijst afgenomen  

• interesses kunnen sneller veranderen  

vb.: hoog score op ondernemend, pas beseffen dat ze niet graag 

leiding geven wanneer ze dit doen  

3) Persoonlijkheid 

• vragenlijst afgenomen 

• minder veranderbaar: wanneer mensen het invullen denken ze ‘zo 

ben ik meestal’ 

• persoonlijkheid en interesse matchen, maar soms ook niet helemaal 

(vb.: niet goed zijn in wat je leuk vindt)   

4) Feitelijk gedrag 

• gedrag dat mensen vertonen tijdens de testdag (vb.: tijdens 

interview)  

• vb.: knopje om deur open te doen, sommige kregen de deur niet 

open → zegt al iets  

5) Loopbaan situatie  

• al het gedrag dat je al vertoont hebt 

• reeds getoond gedrag is de beste voorspeller voor toekomstig 

gedrag  

• werkt vooral goed bij oude mensen, minder goed bij jonge mensen 

(hebben nog niet zo veel gedrag kunnen vertonen)  

→ meer dan naar 190 meetpunten of indicatoren kijken wanneer we iemand testen  
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vb.: kan deze persoon fietsen?  

o testonderzoek: checken of hij alles heeft om te kunnen fietsen (onder de streep) 

o fietsproef doen (boven de streep)  

 

Als iemand het zou moeten kunnen volgens het testonderzoek, maar het komt er nu niet 

uit, dan spreken we van een ontwikkelingspunt 

 

Big Five 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 4-6 score = een gemiddelde scoren  

o hoge score op ondernemend (RIASOC) en hoge score op extraversie (Big Five) 

gaan vaak samen  

 

Test en vragenlijsten zijn gereedschap, een professional die goed getraind, gedreven en 

ervaren is kan er veel nut aan hebben.  

 

Gebruik meerdere invalshoeken, blijf kritisch en kijk uit met conclusies en trekken als je 

de uitkomsten niet besproken hebt met de invuller.  

 

Individuele verschillen kunnen groot zijn.  

 

Environment: hoe zit een werkomgeving in elkaar?  

o vroeger: duidelijk te zien wat een beroep inhoud vb.: bakker 

o nu: veel achter computer, moeilijk uit te leggen wat het beroep inhoud 

 

In totaal 2000 beroepen!  

→ soms verschillende namen  

vb.: leerkracht aardrijkskunde, leerkracht wiskunde, leerkracht ... = beroep leerkracht  

 

O*Net 
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DEEL II: VERSCHILLEN 

TUSSEN GROEPEN EN HUN 

BASIS 
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4. GESLACHTSVERSCHILLEN  

 

Objectieven: 

o de termen geslachts-en genderverschillen kunnen definiëren  

o kennis hebben van onderzoek naar geslachtsverschillen inzake persoonlijkheid en 

intelligentie 

o verklaringsmodellen voor geslachtsverschillen kunnen toelichten en toepassen  

o de implicaties van geslachtsverschillen voor de praktijk van het testonderzoek 

kennen 

o kunnen bijdragen tot het wetenschappelijk en maatschappelijk debat omtrent 

geslachtsverschillen en hun eventuele aanpak 

 

Canvas: “venten strijken niet” 

→ in de media wilde verhalen over geslachtsverschillen, doel van deze les is zien wat van 

al die beweringen waar is  

o voor welke eigenschappen worden geslachtsverschillen gerapporteerd? 

• mannen: ruimtelijk inzicht, oplossen praktische problemen, competitiever, 

meer risicogedrag, meer agressie   

• vrouwen: taalvaardigheid, concentratie, delen, zorgzamer, rustiger, 

socialer  

o hoe groot zijn deze verschillen? 

• je kan proberen verschillen kleiner te maken, maar zouden moeilijk (bijna 

niet) weg te werken zijn  

• normaal verdeling: rapportage deed uitspraken over uiteinde (sterkste en 

zwakste) → gevaarlijk om uitspraken te doen over hele distributie als je 

kijkt naar de extreme uiteinde  

• beter om te kijken naar de gemiddelde → zijn hier significante verschillen 

tussen? = kijken naar heel de distributie i.p.v. enkel de uiteinde  

o welke methodieken worden gebruikt om geslachtsverschillen te onderzoeken? 

• experiment, FMRI, observatie, EEG, casus 

o welke verklaringsmodellen worden naar voor geschoven? 

• sociale omgeving & biologie (aangeboren) → nature en nurture  

• gebruiken verschillende hersengebieden om problemen op te lossen 

(meisjes: beide & jongens: L voor taal en R voor ruimtelijke oriëntatie) 

→ zou efficiënter zijn om voor taal beide te gebruiken en voor ruimtelijke 

oriëntatie R hersenhelft  

 

4.1 GESCHIEDENIS 

 

Vóór 1973: weinig tot geen aandacht voor geslachtsverschillen in onderzoek 

o gebruik van participanten van één geslacht, gewoonlijk mannen 

o zelfs als zowel mannen als vrouwen werden bestudeerd, ging men geen 

geslachtsverschillen onderzoeken 

 

Start maatschappelijke belangstelling (bestsellers, tv-programma’s, politiek, ...) en 

onderzoek naar geslachtsverschillen, sinds het boek “The Psychology of Sex Differences” 

(Maccoby & Jacklin, 1974), conclusies boek:  

o vrouwen: lichtjes beter in taalvaardigheid 

o mannen: lichtjes beter in wiskunde en ruimtelijke oriëntatie, iets agressiever 

→ vrij laat dat hier uitspraken over gedaan werden  

→ veel kritiek op gekomen  
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Nadien: explosie aan onderzoek rond geslachtsverschillen  

→ belang van meta-analyses nam toe (alle individuele studies namen en kijken wat er 

consistent aan overblijft)  

 

Nu: paradoxale positie t.a.v. verschillen tussen groepen (vnl. geslachtsverschillen) 

o enerzijds onderzoekers gestimuleerd om zo veel mogelijk verschillen op te pikken 

tussen mensen (vb.: op vlak van cultuur, geslacht, …) 

o anderzijds maatschappelijke beweging dat als er verschillen gevonden worden 

deze zo veel mogelijk weg te werken (vb.: genderbeleid)  

 

4.2 BEGRIPPENKADER 

 

Geslacht vs. gender: 

o geslachtsverschillen (seks differences) → gemiddelde verschillen tussen vrouwen 

en mannen op bepaalde karakteristieken  

• biologische basis 

vb.: “Ik ben geboren als man/vrouw” → bimodaal  

• wil niet zeggen dat geslachtsverschillen ook altijd biologisch te verklaren 

zijn, ook omgevingsinvloeden als verklaringsmodel  

o genderverschillen → verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe 

een vrouw of man zich hoort te gedragen  

• omgevingsinvloeden belangrijkst (aspecten van opvoeding, cultuur, 

verwachtingspatronen, ...) 

vb.: “Ik voel me man/vrouw/beide/...” 

 

Grootte van geslachtsverschillen?  

Effect size ‘d’ 

o kijken naar volledige distributie 

o kijken naar gemiddelde en zien of hier een significant verschil tussen is → 

uitdrukking in effect size d (statistische maat die grote van het verschil weergeeft)  

 

d > .20 = small 

d > .50 = medium 

d > .80 = large  

 

   → standaarddeviatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: hoe ver mannen en vrouwen kunnen gooien  

o effect size = 2 → groot verschil  

o opvallend: distributies zijn nog altijd in grote mate overlappend (zelfs met zo’n 

groot geslachtsverschil) 

o nog steeds heel wat vrouwen die verder kunnen werpen dan mannen en heel wat 

mannen die minder ver kunnen werpen dan vrouwen  

o verschillen/variabiliteit binnen een categorie altijd groter dan de verschillen tussen 

categorieën! 
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Minimalisten vs. maximalisten 

→ twee extreme standpunten  

 

Minimalisten → klemtoon op gelijkenissen  

o effect sizes is doorgaans klein 

o zeer grote overlap tussen distributie mannen en distributie vrouwen  

o zelfs als er verschillen opgepikt worden, hebben ze weinig praktische implicaties 

voor ons “alledaags gedrag”  

 

Maximalisten → klemtoon op verschillen 

o effect sizes mogen niet getrivialiseerd worden 

o zelfs kleine geslachtsverschillen kunnen grote praktische gevolgen hebben 

 

Huidige consensus: geslachtsverschillen bestaan en worden consistent terug gevonden, 

maar zijn eerder klein  wat populaire media wil laten uitschijnen  

 

Genderstereotypen → de overtuigingen die we hebben over geslachtsverschillen, 

ongeacht of ze accuraat zijn of niet 

o drie componenten (Hoyenga & Hoyenga, 1993)  

1) cognitief → inhoud van stereotype ideeën, sociale categorisatie 

(verschillende categorieën!) 

vb.: vrouw vs. man 

vb.: subcategorieën zoals players, carrière mannen, huisvaders, …  

2) affectief → sympathie versus afkeer voor bepaalde categorieën  

vb.: “ik word altijd aangetrokken tot players” 

3) gedragsmatig → vb. favoritisme versus discrimineren 

vb.: afkeer voor player, dan is de kans klein dat je hier mee in interactie 

gaat  

o inhoud van gender stereotypen (Figuur 16.3): cultureel universeel 

→ stereotype overal teruggevonden  

• mannen: instrumental, “agentic”  

= focus op individuele verwezenlijkingen 

→ individuele verwezenlijkingen/ onafhankelijkheid t.a.v. groep 

→ dominant, assertief, agressief, zelfstandig , … 

• vrouwen: “communal” oriented 

= focus op sociale verbondenheid met de groep 

→ sociale verbondenheid met groep 

→ gevoelig, empathisch, zorgzaam ,... 

o subtypen 

• vrouwen: 3 subtypes 

• mannen: 5 subtypes 

o reële impact: vooroordelen 

vb.: voor dezelfde auto betalen vrouwen soms meer dan mannen (hangt samen 

met stereotype ideeën zoals dat ze er minder in geïnteresseerd in zouden zijn)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekserol-oriëntatie 
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Bem’s Seks Role Inventory (SRI; 1974): meet culturele en maatschappelijk 

verwachtingspatroon over wat iemand hoort te doen of hoe iemand zich dient te 

gedragen in functie van geslacht (→ betere naam zou gender role inventory zijn)  

a) masculiniteit → adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen  

vb.: dominantie, agressiviteit, assertiviteit 

b) femininiteit → adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen  

vb.: expressie van emoties, empathie 

c) androgyn → zowel mannelijk als vrouwelijk  

 

 

 

 

 

 

o ging er oorspronkelijk vanuit dat het een soort continuüm zou zijn gaande van 

masculiniteit tot femininiteit waarop mensen een kruisje konden zetten  

o vrij snel op terug gekomen, eerste onderzoeken wezen al snel uit dat er mensen 

zijn die op zowel masculiniteit als femininiteit hoog scoren  

o blauwe tabel: op twee dimensies gaan kijken  

 

Nieuwe conceptualisatie 

o Bem (1974): SRI meet gender schemata → de mate waarin geslacht gebruikt 

wordt bij het verwerken van sociale informatie 

→ ideale scenario: geslacht niet gebruiken in verwerken van sociale informatie 

o Spence & Helmreich (1978) 

• masculiniteit: beklemtoont instrumenteel gedrag 

• femininiteit: beklemtoont expressief gedrag  

 

4.3 GESLACHTSVERSCHILLEN EN PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN: 

ENKELVOUDIGE TREKKEN 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN ALTRUÏSTISCH GEDRAG  

o experimentele studies: vrouwen meer altruïstisch dan mannen 

 

observaties: pech simulatie (iemand staat aan de kant van de baan met een lekke 

band) & kassa experiment (iemand laat bokaal spaghetti vallen en kijken wie er 

helpt): mannen hielpen meer 

o allerlei verklaringen voor (vb.: gemiddeld genomen kunnen meer mannen een 

band vervangen)  

o niet noodzakelijk tegenstrijdig  

• kan zijn dat vrouwen/mannen meer hulp aan bekenden/onbekenden gaan 

bieden  

• empirie: vrouwen doen meer vrijwilligerswerk 

o noodzaak om verschillende designs en methoden te gebruiken  

o focus verleggen naar de condities waaronder mannen en vrouwen verschillend 

gedrag manifesteren  

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMPATHIE EN SOCIALE PERCEPTIE 

o zijn basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstische gedrag 

o Lennon & Eisenberg (1987): vrouwen beoordelen hun empathisch vermogen als 

beter ontwikkeld (zelfrapportage via vragenlijst)  

→ experimenteel bevestigd (detectie van emoties van een acteur) 

o McCornack & Parks (1990): vrouwen detecteren beter misleiding bij mannelijke 

partners = herkennen van liegen  
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GESLACHTSVERSCHILLEN IN (ERVAREN VAN) EMOTIES 

o Brebner (2003): 

• onderzoek in 41 landen 

• zowel positieve & negatieve emoties 

• zowel frequentie & intensiteit  

o resultaten: 

• vrouwen rapporteren meer (frequenter) en intensere positieve EN 

negatieve emoties 

• effect size is doorgaans klein 

 
     (→ ES = effect size) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o globaal kijken: positieve effect size wil zeggen dat vrouwen een hogere effect size 

hebben voor intensiteit of frequentie 

o positieve emoties: vooral bij affectie en vreugde zit er een verschil op & bij trots 

geen significant verschil  

o negatieve emoties: angst en verdrietig zijn ervaren vrouwen frequenter en 

intensers & woeden is bij benadering nul (dus mannen ervaren niet meer woeden) 

& bij schuld niet significant verschil  

o stereotype klachten: vrouwen te emotioneel en mannen uiten hun gevoelens niet 

→ mannen ervaren gevoelens minder frequent en intens, dus ook logisch dat ze 

deze minder gaan uiten  

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMOTIONELE EXPRESSIE 

o internaliseren vs. externaliseren van emoties (Johnson & Shulman, 1988) 

o mannen uiten meer hun individualiteitsgevoelens, vrouwen meer hun oriëntatie op 

de groep 

o Vingerhoets et al. (1993): onderzoek naar huilgedrag  

• vrouwen: frequenter en langer (gemiddelde verschillen, wil niet zeggen dat 

er geen mannen zijn die langer huilen)  

• geen consensus over de functies en effect  

o De Fruyt (1997): functies van huilen 

1) huilen als coping (vb.: omgaan met stress, problemen, …)  

2) ervaren van positieve emoties na huilen  

3) ervaren van negatieve emoties na huilen  

4) huilen als manipulatief gedrag  

o resultaten: 

• verschillen in huilfrequentie (43/55 items) 

• vrouwen hogere score op ‘huilen als coping’ 

• grote individuele verschillen  

 

 



95 
 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN AGRESSIE 

o Hyde (1984): mannen hoger m.b.t. agressief gedrag (1/2 SD = effect size .50) 

o Eagly & Steffen (1986) 

• mannen hoger op fysieke maten van agressie 

• minder groot verschil voor psychologische of sociale vormen van agressie  

o figuur 16.2: arrestaties voor geweldpleging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o naar moordcijfers kijken → merendeel zijn mannen  

o meeste moorden gepleegd door mannen op mannen (evolutionair verklaring: 

seksuele competitie)  

o meer mannen worden gearresteerd & enorme piek tijdens adolescentie  

o gevangenissen vooral bevolkt door jonge mannen  

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN ZELFWAARDE 

o globale idee over jezelf: kan positief en negatief zijn  

o globale zelf-waarde → goed voor mentale gezondheid  

o d = .21 (V < M) → vrouwen iets lagere zelfwaarden dan mannen, maar kleine 

effect size 

o opsplitsen naar leeftijd → geslachtsverschillen beginnen al op kinderleeftijd, 

worden groter, piek op adolescentie & daarna weer dalen tot er geen 

geslachtsverschil meer is  

• 7-10 jaar: d = .16 

• 11-14 jaar: d = .23 

• 15-18 jaar: d = .33 

• 19-22 jaar: d = .18 

• 23-59 jaar: d = .10 

• 60+ jaar: d = -0.03 

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN DEPRESSIE 

o zie “A closer look” sectie (Larsen et al, Hfst 16, p. 419-421) 

o ontwikkelingsverloop: 

• kindertijd: geen verschillen ( zelfwaarden) 

• vanaf adolescentie: vrouwen 1.5 tot 3 keer meer kans op depressie 

• volwassenheid = grootste geslachtsverschillen zien  

→ 25 % van de vrouwen minimaal 1 episode 

→ 10 % van de mannen 

o ook verschillen in de symptomatologie van mannen en vrouwen 

vb.: vrouwen meer huil en eetbuien & mannen meer uiten in agressie  

o oorzaken: 

• verschillen in ruminatie (vrouwen meer problemen overdenken) 

• ontevredenheid met uiterlijk (cfr. plastische chirurgie) 
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GESLACHTSVERSCHILLEN IN BEROEPSINTERESSES 

o interessen → RIASEC: people-things dimensie 

• grote verschillen; d = 1.35  

→ opmerkzaam/substantieel geslachtsverschil 

• people (sociaal) → gemiddeld meer vrouwen 

• things (realistisch) → gemiddeld meer mannen  

• blijft niet bij interessen, maar reflecteert zich ook in vb. studie-en 

beroepskeuzes  

vb.: mannen meer vertegenwoordigd in STEM jobs 

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN IN CONFORMITEIT 

o Asch-perceptie experiment  

• 3 lijnen gepresenteerd 

• die lijn kiezen die overeenkomt met een vooropgestelde lijn  

• ‘deelnemer’ maakt af en toe verkeerde keuzes  

o algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen 

o Eagli & Carli (1981): effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw was 

→ effect en belang van de sociale context!  

 

4.4 GESLACHTSVERSCHILLEN EN HET VIJF-FACTOREN MODEL: DE “BIG FIVE”  

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID !!! 

o structuur of mean-leven verschillen?  

• dimensionele structuur is gelijk voor mannen en vrouwen, m.a.w. geen 

verschillen in Big Five structuur  

vb.: vrouwen hebben er dus bijvoorbeeld niet 6 i.p.v. 5  

• er kunnen wel verschillen zijn in gemiddelde scores 

 

Onderzoeksmethoden:  

1) Narratieve methoden (Maccoby & Jacklin, 1974) = kwalitatief 

2) Meta-analyse (Hall, 1984; Feingold, 1994) = kwantitatief 

3) Comprehensieve en cross-culturele meting = kwantitatief 

 

4.4.1 NARRATIEVE METHODEN  

= minder accuraat dan de meta-analyse 

 

Narratieve methode of review 

→ onderzoekers duiken in de literatuur  

o significante en niet-significante verschillen noteren en groeperen per trek 

o op basis van het aantal verschillen en de consistentie van de richting van het 

verschil: besluiten tot een generaliseerbaar verschil (= conclusies maken)  

 

Conclusies Maccoby & Jacklin (1974) 

o mannen: 

• hoger score op assertiviteit en agressiviteit 

• hoger score op internal locus of control (= manier waarop je de uitkomsten 

in je leven toeschrijft aan jezelf (intern) of aan externe zaken) na de jong-

volwassenheid 

o vrouwen: 

• meer angstig 

o geen verschil voor self-esteem 

 



97 
 

4.4.2 META-ANALYSE  

 

Meta-analyse Feingold (1994) 

o between-groups effect size gaan berekenen 

o effect sizes groeperen per trek 

o effect sizes kwantitatief groeperen en vergelijken per trek 

→ elke studie rapporteert effect sizes & gemiddelde d berekenen van alle studies  

= is accurater  

 

Objectieven Feingold (1994): 

o Studie 1: her-analyse van voorgaande studies van geslachtsverschillen, ditmaal 

gebruik makend van kwantitatieve technieken ( Maccoby and Jacklin, 1974), en 

met inclusie van meer recente studies ( Hall, 1984).  

→ 3 meta-analyses  

a) her-analyse van Maccoby & Jacklin (1974)  

• alle 200 studies die zij hadden gelezen en conclusies hadden over 

getrokken opnieuw bekijken, maar dan met meta-analytische 

technieken 

b) Hall’s meta-analyse (1975-1983) 

c) replicatie/uitbreiding van Hall’s meta-analyse (1984-1992) 

• wat Hall gedaan heeft opnieuw doen, maar dan voor een recentere 

periode  

o Studie 2: Analyse van normatieve gegevens gerapporteerd in handleidingen van 

persoonlijkheidsvragenlijsten, met inbegrip van de studie van effect size over 

vragenlijsten, edities van vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/culturen 

• gekeken naar handleidingen die norm tabellen bevatten  

• om deze normtabellen te maken heb je een grootschalige populatie nodig 

vb.: dit is een gemiddelde score voor neuroticisme  

→ maakt het interessant materiaal  

 

Feingold (1994) → 3 meta-analyses samen genomen  

 

Studie 1 (a): meta-analyse van het Maccoby en Jacklin materiaal: 

startpunt: M&J studies die beantwoorden aan de criteria voor meta-analyse 

o additionele analyses:  

• vragenlijsten t.o.v. andere gedragsmaten 

• leeftijd (2-12 vs. 13+) 

o resultaten: 

• self-esteem: geen hoofdeffect 

• internal locus of control: geen hoofdeffect 

• angst: vrouwen lichtjes hoger 

• assertiviteit: mannen lichtjes hoger  

• effect sizes variëren naargelang methode en leeftijd 

 

Studie 1 (c): replicatie van Hall’s (1984) meta-analyse: 

o startpunt: gepubliceerd studies van 1984-1992 in JPSP, JP, JPA and Sex Roles 

o resultaten: 

• self-esteem: mannen lichtjes hoger 

• angst: vrouwen hoger, nuance m.b.t. algemene versus sociale angst, 

nationale verschillen 

• assertiviteit: mannen lichtjes hoger 

 

Conclusie over de 3 meta-analyses in Feingold:  

o mannen lichtjes hogere scores op self-esteem maten, assertiviteit, internal locus 

of control 

o vrouwen lichtjes hoger op angstschalen 

o effect sizes: beperkt ! 
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Studie 2: geslachtsverschillen in normen van persoonlijkheidsvragenlijsten 

o persoonlijkheidsvragenlijsten: MMPI/MMPI-2, CPI/CPI-R, MMPI-A, GZTS, Cattell’s 

HSPQ and 16PF, NEO-inventories, GPP/GPI, MPI/EPQ-R, EPPS, PRF 

o 9 facetten getrokken dat in alle vragenlijsten terugkwamen: anxiety, 

impulsiveness, gregariousness, assertiveness, activity, ideas, trust, tender-

mindedness and order 

→ konden ook ondergebracht worden in Big Five  

o indeling in 3 groepen naargelang leeftijd 

• high school 

• college 

• general adults 

o PRF: uitgebreide internationale normering voor handen (US, Canada, China, 

Finland, Germany, Poland, & Russia) 

 

Studie 2: geslachtsverschillen in normen van persoonlijkheidsvragenlijsten 

o 5 op 9 persoonlijkheidsfacetten geslachtsverschillen gevonden: mannen hoger op 

assertiviteit, vrouwen hoger op angst, sociabiliteit, vertrouwen, en medeleven 

o geslachtsverschillen in persoonlijkheid (effect sizes) zijn weinig verschillend 

naargelang de editie van de normen, leeftijden, opleidingsniveau, en per land 

→ suggereert dat geslachtsverschillen: 

• generaliseerbaar zijn over ≠ leeftijdsgroepen, ≠ opleidingsniveaus, en over 

≠ landen 

• generaliseerbaar zijn over de tijd heen (cohorten) want gekeken naar 

edities v/d normen (normen bij van vb.: jaren 80) 

 

o 9 facetten weergegeven  

o Geslachtsverschillen (5): 

sociabiliteit, assertiviteit, 

vertrouwen, medeleven, 

angst 

o 2 substantieel verschil: 

assertiviteit (matig effect) & 

medeleven (groot effect) 

 

 

 

 

 

 

 

Discussie: 

o sommige verschillen consistent gevonden 

o grootte van het verschil: beperkt, implicaties voor differentiële normering? 

• verschillende normtabellen voor mannen en vrouwen 

• vrouwen/mannen bekeken volgens de normtabel van vrouw/mannen 

• verschillen zo beperkt, waarom niet een algemene normtabel?  

o bronnenmateriaal/startpunt 

• wat wordt gerapporteerd/gepubliceerd?  

• studies geraken makkelijker gepubliceerd als er een verschil is  

• zeker in het begin van het geslachtsverschillen onderzoek: geen verschil, 

geraakt de studie minder snel gepubliceerd  

• inclusie van niet-gepubliceerde studies 

o cross-cultureel onderzoek met andere instrumenten  

vb.: NEO-PI-R (momenteel in 20 landen geautoriseerd beschikbaar) 

o implicaties voor het rapporteren van onderzoeksmateriaal 
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4.4.3 CROSS-CULTURELE STUDIES OVER GESLACHTSVERSCHILLEN IN VFM 

 

Costa, Terracciano, McCrae, et al. (2001). Gender differences in personality traits across 

cultures: Robust and surprising findings. JPSP, 81, 322-331. 

o N > 23000 

o afgenomen in 26 landen 

o NEO-PI-R gebruikt  

→ 5 domeinen 

→ 30 facetten 

 

Resultaten Costa et al.  

o positieve waarden wil zeggen dat 

vrouwen hoger scoren 

o negatieve waarden wil zeggen dat 

mannen hoger scoren  

o neuroticisme: consistent patroon van 

positieve waarden → vrouwen scoren 

gemiddeld hoger 

o extraversie: gemengd patroon 

• vrouwen: hartelijkheid, 

sociabiliteit en positieve 

emoties 

• mannen: assertiviteit en 

avontuurlijkheid   

o openheid: gemengd patroon 

• vrouwen: openheid voor 

kunst, gevoelens en 

veranderingen 

• mannen: openheid voor 

ideeën 

o aangenaamheid: consistent patroon, 

vrouwen scoren gemiddeld hoger 

o consciëntieusheid: geen consistente 

geslachtsverschillen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting: vanaf 18 jaar facetten (letterlijk kennen voor examen) 

o facetten van N en A: vrouwen scoren consistent hoger dan mannen 

o binnen C: geen consistente verschillen 

o voor andere domeinen: facetten binnen domein tonen niet zelfde 

geslachtseffecten in termen van richting (= gemengd patroon)  

• binnen E: vrouwen scoren hoger op hartelijkheid, sociabiliteit, vrolijkheid, 

maar lager op dominantie/assertiviteit en avonturisme  

• binnen O: vrouwen scoren hoger op openheid voor esthetiek, gevoelens, 

verandering, maar lager op openheid voor ideeën 
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Vanaf 18 jaar: conclusies 

o geslachtsverschillen van persoonlijkheid zijn bescheiden (ES = .25 – .50) 

o consistent met voorgaande literatuur (cfr. MA Hall, MA Feingold,..) 

o replicatie over college-aged (18-21) en volwassenen (40+) 

o replicatie over zelf-en informant-beoordelingen  

o de grootte van geslachtseffecten verschilt naargelang cultuur! 

 

o geslachtsverschillen in alle 

culturen terug gevonden  

o niet in elke land even grote 

effect sizes 

o geslachtsverschillen zoals 

vrouwen hoger op N en A en 

gemengd patroon voor O en E 

o + en – doen er in deze tabel 

niet toe: soort van feminin 

georiënteerde variabelen 

gemaakt waardoor alles in 

dezelfde richting gaat, m.a.w. 

facetten die in goede richting 

stonden zo gelaten & andere 

omgedraaid = herpoling  

o alle variabelen staan zo dat 

vrouwen hoger zouden scoren  

→ absolute waarden: hoe 

hoger het cijfer, hoe groter 

het geslachtsverschil 

o je zou een pijl kunnen 

trekken van boven naar 

beneden: van collectivistische 

culturen naar 

individualistische culturen  

o hoe individualistischer, hoe 

groter de geslachtsverschillen 

 

Costa et al. (2001) 

o associatie tussen geslachtsverschillen in PH en Hofstede dimensies:  

• positieve r (.71, p < .01) met individualisme: Westerse culturen met 

individualistische waarden en met inwoners die meer assertief en 

progressief zijn vertonen grotere geslachtsverschillen in PH, in vergelijking 

met niet-Westerse, collectivistische culturen 

• niet significante correlaties (r): masculinity, power distance en uncertainty 

avoidance  

o associatie tussen geslachtsverschillen en nationale statistieken: 

• positief verband: Bruto Nationaal Product, levensverwachtingen van 

vrouwen → hoe groter, hoe groter geslachtsverschillen  

• negatief verband: vruchtbaarheidscijfers (vb.: aantal kinderen per vrouw), 

ongeletterdheid van vrouwen → hoe hoger cijfer, hoe lager 

geslachtsverschillen  

 

Williams & Best (1990) 

o onderzoek naar gender stereotypen in 30 landen  

o Adjective Check List (ACL, Cough & Heilbrun, 1983) 

• 300 persoonsbeschrijvende adjectieven  

• aan iedereen gaan vragen of dit persoonsbeschrijvend adjectief frequenter 

in hun cultuur wordt geassocieerd aan mannen, vrouwen of beide  
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o binnen elke cultuur: berekenen M% = 100 * male frequency / [male frequency + 

female frequency] 

• hoog %: adjectief is typisch met mannen geassocieerd 

• laag %: adjectief is typisch met vrouwen geassocieerd  

o sterke gelijkenissen over verschillende landen  

o Costa et al. (2001): worden deze stereotypen ook reëel terug gevonden? 

→ ja, empirische verschillen zijn consistent met gender stereotypen (cf. 

communal vs. agentic)  

→ verschillen zijn er, maar ze zijn niet groot  

 

4.5 GESLACHTSVERSCHILLEN EN INTELLIGENTIE 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN VOOR G 

o Court (1983) 

• doorgaans slechts beperkte (1 à 2 punten: soms in voordeel van mannen 

of vrouwen) of geen verschillen voor de Raven’s Progressive Matrices  

• RPM = maat van abstracte intelligentie, maat voor algemene intelligentie 

• maakte gebruik van narratieve methode  

o Anderson (2004): geen geslachtsverschillen voor de WAIS of RPM 

o Lynn & Irwing (2004) en Irwing & Lynn (2005):  

• 1ste keer meta-analyse, de voorgaande studies zijn meer narratief  

• studies over de RPM uit 30 landen (totale N > 80.000) 

→ tot 15 jaar: geen  

→ 15-19 jaar: mannen 2 IQ-punten hoger 

→ volwassenen: mannen 5 IQ punten  

 

= kleine effect size 

& nog altijd enorm 

veel individuele 

verschillen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of the findings from five meta-analyses examining sex differences on specific 

intelligences  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o samenvatting 5 belangrijkste meta-analyses op vlak van geslachtsverschillen en 

intelligentie 

o mannen: beter in ruimtelijke oriëntatie, mechanisch redeneren, mentale rotatie 

o vrouwen: beter in taalvaardigheid, spraakproductie  

 

4.6 VERKLARINGSMODELLEN 

 
VERKLARINGSMODELLEN MEAN LEVEL VERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID: 

1) sociaal-culturele modellen 

a) socialisatietheorie: geslachtsverschillen in PH omdat jongens en meisjes anders 

worden opgevoed 

o er is heel wat evidentie voor & begint al heel vroeg  

vb.: door meisjes poppen te geven, worden ze zorgzamer 

vb.: door jongens avontuurlijk speelgoed te geven, worden ze 

avontuurlijker  

vb.: andere manier huilgedrag benaderen  

vb.: andere manier baby benaderen/communiceren   

b) social learning theorie (Bandura): kinderen observeren van anderen en kijken 

naar hetzelfde geslacht  

c) sociale rollen theorie: “broodwinnersrol” vs. “familierol” en kinderen gaan 

gedrag stellen dat consistent is met de typische genderrollen  

o theorie toetsbaar geworden door gewijzigd rollenpatroon tussen man en 

vrouw 

o hypothese: geslachtsverschillen zullen verdwijnen  

o is niet wat gebeurd: in individualistische culturen waar ze het meeste hun 

best doen, zijn de geslachtsverschillen het grootst 

d) expectancy model (self-fulfilling prophecy): personen gaan zich in functie 

van stereotypen gaan gedragen & worden hierin bekrachtigd  

e) artifact model: respons karakteristiek over wat mannen/vrouwen als groep 

belangrijk vinden 

o sociaal wenselijk antwoorden op persoonlijkheidsvragenlijsten volgens de 

genderstereotypes → geslachtsverschillen die er uitkomen zijn geen reële 

verschillen 

→ problemen:  

o causaliteit?  

vb.: is het door meisjes poppen te geven dat ze zorgzamer worden of is het 

doordat meisjes van nature uit zorgzamer zijn dat ze met poppen gaan spelen  

o oorsprong van deze rolmodellen? 

vb.: waarom gaan ouders jongens anders behandelen dan meisjes? → sociale 

culturele modellen brengen geen inzicht in de oorsprong van geslachtsverschillen  
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2) biologische modellen: aangeboren geslachtsverschillen (temperament) 

a) hormonale theorieën: hormonen anders bij vrouwen en mannen en dat is de 

aanleiding voor verschillen in persoonlijkheidskenmerken  

vb.: testosteron en agressie en dominantie 

o veel evidentie voor: experimenten waarbij ze hormonen in ratten 

injecteren → vrouwelijke ratten krijgen typisch mannelijk gedragspatroon 

(agressiever, meer paargedrag) & mannelijke ratten gaan rustiger worden 

en typisch vrouwelijk gedragspatroon vertonen  

o mensen: hoe hoger testosteron gehalte in het bloed, hoe agressiever en 

dominanter (zowel bij mannen als bij vrouwen) 

vb.: testosteron en loopbaankeuze 

o CAH/adrogenitaal syndroom: meisjes in de baarmoeder bloot gesteld aan 

een te hoge dosissen testosteron  

o prefereren typisch jongens speelgoed, lage stem, meer lichaamsbeharing, 

kiezen meer voor technische beroepen op basis van interessen (realistisch) 

vb.: testosteron en seksueel verlangen  

o vrouw: 200-500 picogram/ml bloed  

o man: 5000-7000 picogram/ml bloed (x10) 

o vrouw heeft een piek voor de ovulatie → vrouwen rapporteren dat ze meer 

zin hebben in seks en meer initiatief gaan nemen  

o bidirectionele relatie  

vb.: niet alleen hoger testosteron gehalte zorgt voor meer dominantie, 

maar ook meer dominantie zorgt voor een hoger testosteron gehalte  

vb.: hoger testosteron gehalte zorgt er voor dat je sneller agressief wordt, 

maar als de liefste persoon agressief wordt (dus oorspronkelijk laag 

testosteron gehalte) dan zal er een stijging v/h testosteron gehalte plaats 

vinden  

o oorsprong geslachtsverschillen in hormonen? 

vb.: waarom hebben mannen andere hoeveelheid testosteron? → modellen 

bieden hier geen verklaring voor  

b) chromosomaal: vrouwen 2X chromosomen, affectieve stoornissen te relateren 

aan een mutant gen op het X-chromosoom → vrouwen dubbel zo veel kans om 

met affectieve stoornissen te maken te krijgen ( vrouwen gemiddeld hoger 

scoren op neuroticisme)  

c) evolutionaire psychologie theorie: wél verklaring over oorsprong van 

verschillen → gaan terug in de tijd, vrouwen en mannen andere uitdagingen in de 

evolutie waardoor er geslachtsverschillen zijn ontstaan  

vb.: vrouw is zwanger & zorgzaam zijn biedt een voordeel   

vb.: mannen gemiddeld genomen agressiever omdat er een seksuele competitie is 

onder mannen & vrouwen hebben een voorkeur voor mannen die in staat zijn om 

het gezin te beschermen  

→ conclusie: combinatie van voorgaande 

o hormoon-en socialisatietheorieën: hoe geslachten verschillen 

o evolutionaire psychologie: waarom geslachten verschillen 

 
VERKLARINGSMODELLEN MEAN LEVEL VERSCHILLEN IN INTELLIGENTIE  

1) biologische verklaringsmodellen voor ‘G’ 

o correlatie tussen hersengrootte en IQ (MacDaniel, 2005; correlatie .33) 

• hoe groter het brein, hoe hoger het IQ 

• verklaring moeilijk te vinden  

• mogelijke verklaring voor mannen die een paar IQ punten hoger score op 

general intelligent → heel kleine verschillen & gemiddeld genomen  

• deze verklaring bots op problemen: eerste 15 levensjaren geen verschil in 

IQ punten en wel een verschil in hersengrootte tussen mannen en vrouwen  

o Lynn onderzoek naar mogelijke verklaring: snelheid van hersenontwikkeling 

verschilt voor jongens en meisjes (andere maturatie processen)  
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o geen degelijke empirische evidentie voor deze claim → correlatie tussen IQ en 

hersengrootte blijft een vraagteken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) biologische verklaringsmodellen voor spatial intelligence 

o evolutietheorie: grotere kans op voortplanting wanneer spatiale vaardigheden 

goed zijn  

• beter in ruimtelijke oriëntatie: mannen gingen jagen, bevoorraden, op 

zoek gaan naar eten, …  

• reikwijdte van leef- en paringsgebied, grotere afstanden (door het jagen)  

• oorlog voeren: in hinderlaag lokken van andere mannen 

→ mannen de den vroeger allerlei zaken waardoor ze spatiale vaardigheden 

hebben aangeleerd 

o lateralisatie: R: mentale rotatie en ruimteperceptie & L: taal (FMRI) 

• Rileaet al. (2004): bij een mentale rotatie taak licht bij mannen enkele de 

R hersenhelft op & bij vrouwen beiden hersenhelften (= minder efficiënt → 

informatie moet nog overgedragen worden)  

• opmerking: bij taal gebruiken vrouwen ook beide hersenhelften & hier zou 

het net een voordeel opleveren  

• Haier (2005): MRI bij personen die WAIS aflegden  

→ intelligentie gaan lokaliseren in de hersenen & zien of hier 

verschillen tussen mannen en vrouwen in zijn 

→ grijze materie: informatieverwerking 

→ witte materie: transmissie 

o testosteron en estradiol (een oestrogeen): Choi & Silverman (1996): 

mannen en vrouwen hebben verschillende oriëntatiestrategieën en zou samen 

hangen met testosteron gehalten  

vb.: mannen meer gebruik maken van windrichtingen en numerieke informatie 

(100m) terwijl vrouwen veel meer gaan refereren naar bijvoorbeeld gebouwen  

→ vrouwen met meer testosteron gaan ook meer windrichtingen en numerieke 

informatie gebruiken om zich te oriënteren  

  

Resultaten Haier: 

o grijze materie gebieden die 

geassocieerd zijn met IQ → 

gelokaliseerd op andere 

plaatsen bij mannen en vrouwen  

o vrouwen hebben meer witte 

materie gebieden die 

geassocieerd zijn met IQ 

o IQ vrouwen veel meer 

geassocieerd met witte materie  

o IQ mannen veel meer 

geassocieerd met grijze materie  
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o omgevingsinvloeden als verklaringsmodel voor verschillen in intelligentie 

o opdelen in 3 categorieën  

a) invloed van stereotypen buiten het onderwijs 

b) invloed van stereotypen binnen het onderwijs 

c) interactie tussen technologie en SES 

 
VERKLARINGSMODELLEN MEAN LEVEL VERSCHILLEN IN INTELLIGENTIE 

1) stereotypes buiten onderwijs 

o ouders laten jongens meer (ruimtelijk) exploreren, keuze van speelgoed door 

kinderen: 

• jongens: blokken, auto’s, computer games, puzzels, …  

→ voorsprong in ruimtelijke vaardigheden 

• meisjes: poppen, winkeltje, ...  

→ voorsprong in verbale, sociale vaardigheden 

o reële geslachtsverschillen vind je ook terug in self-estimated intelligentie door 

ouders (Furnham), m.a.w. ouders vinden zelf dat ze beter zijn in ruimtelijke 

vaardigheden (vaders) of taalvaardigheid (moeders): kunnen deze verwachtingen 

gaan bekrachtigen bij hun kinderen 

 

2) stereotypes binnen onderwijs 

o studiekeuze  

vb.: jongens meer aangemoedigd om naar STEM te gaan dan meisjes  

o self-fulfilling prophecy in de klas (Plucker, 1996) 

vb.: meisjes die te horen krijgen dat wiskunde nooit hun sterkste vak zal zijn & 

dat dit zich dan reflecteert in resultaten  

o stereotype threat (Steele, 1997): personen hebben het gevoel dat anderen hen 

bekijken vanuit een negatief stereotype dat ze willen bevestigd zien 

vb.: idee dat meisjes minder goed zouden zijn in complexe wiskunde  

vb.: experiment waarbij ze een wiskunde test afnemen bij jongens en meisjes 

(jongens scoren beter, ook al zijn de meisjes er even goed in) & wiskunde test 

afnemen waarbij ze uitdrukkelijk zeggen dat er geen verschillen zijn tussen 

jongens en meisjes op deze test (= stereotype threat wegnemen) → meisjes en 

jongens halen dezelfde score  

 

3) interactie technologie en SES 

o gebruik van computers in klas, visuele en technische ondersteuning van  

onderwijs 

o jongens zijn bevoordeelt door deze tools en ondersteuningen → verklaring voor 

het iets hoger scoren  

o link SES & intelligentie 

• correlatie .30 à .40 

• mensen met hogere SES, hebben een hogere intelligentie  

vb.: aanwezigheid van boeken  

o in lage SES geen geslachtsverschil in spatiale intelligentie 
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• lagere sociale klassen kunnen veel minder technische ondersteuningen 

aanbieden, waardoor jongens minder op computers kunnen zitten in 

vergelijking met hogere sociale klassen  

• de omgevingen in de lagere SES zijn gevaarlijker, waardoor ouders het 

minder zullen aanmoedigen om buiten te spelen en te exploreren  

 

4.7 MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS EN IMPACT & REFLECTIES 

 

Maatschappelijke discussie 

o zijn stereotypen accuraat? Swim (1994): 

→ sommige wel en andere niet  

• overbeklemtoning omtrent de agressiviteit van mannen en de verbale 

bekwaamheid van vrouwen (het verschil is zo groot niet als het stereotype 

doet uitschijnen) 

• onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval 

• accuraat: mannen zijn meer rusteloos, mannen betere spatiële 

vaardigheden 

o effect sizes voor geslachtsverschillen in intelligentie & persoonlijkheid zijn relatief 

klein 

o de verschillen binnen elke groep zijn veel groter dan tussen de groepen!!! 

vb.: verschillen tussen/onder de vrouwen zijn veel groter dan verschillen tussen 

mannen en vrouwen  

 

Take-away message 

o er zijn geslachtsverschillen voor een aantal constructen uit de differentiële 

psychologie: niet qua structuur, wel voor gemiddelde score (mean level  

o effect sizes zijn veelal beperkt 

o verschillende verklaringsmodellen gesuggereerd → waarschijnlijk een combinatie 

hiervan 

o cruciaal: hoe gaan we om met deze verschillen: minimalistische versus 

maximalistische visie 

• doorbreken speelgoedkeuzes, studiekeuzes...  

• differentieel normeren bij selectie → heeft het zin om andere normen te 

gaan gebruiken voor mannen en vrouwen bij vb.: vragenlijsten?  

• positieve acties: bij aanwerving positieve discriminatie van vrouwen 

• ritsen op verkiezingslijsten 

o geslachtsverschillen en situationele context die altijd van belang is en je altijd in 

rekening moet nemen  
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5. NATIONALE EN CULTURELE VERSCHILLEN  

 

Objectieven les:  

o cultuur en culturele verschillen kunnen definiëren  

o idee krijgen van de complexiteit van cultuur (veel studies met als steekproef 

studenten uit een westerse cultuur → zorgt voor veel limiteringen)  

o kennis hebben v/d belangrijkste termen en methoden uit het cultureel onderzoek 

naar individuele verschillen 

o voorbeelden van culturele verschillen kunnen opsommen 

o modellen kennen voor het beschrijven van culturele verschillen 

o inzicht hebben in de complexiteit van cross-cultureel onderzoek 

o kunnen participeren aan het maatschappelijk debat omtrent culturele verschillen  

 

5.1 BEGRIPPENKADER EN DEFINITIES 

 
DEFINITIE VAN CULTUUR MATSUMOTO 

= iemand die heel prominent aanwezig geweest is in cross-cultureel onderzoek 

 

“a dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to ensure 

their survival, involving attitudes, values, beliefs, norms and behaviors, shared by a 

group but harbored differently by each specific unit within the group, communicated 

across generations, relatively stable but with the potential to change across time.” 

 

→ een dynamisch systeem van regels, expliciet en impliciet, opgesteld door groepen om 

hun overleving te verzekeren, met attitudes, waarden, overtuigingen, normen en 

gedragingen, gedeeld door een groep maar anders gedragen door elke specifieke eenheid 

binnen de groep, gecommuniceerd over generaties, relatief stabiel maar met de 

mogelijkheid om in de loop v/d tijd te veranderen  

 

Dynamisch: cultuur is niet statisch, bijna altijd een spanningsveld tussen gedrag en 

cultuur 

o wij delen allemaal een pak culturele waarden maar hier zit een stuk verschil op  

vb.: de ene deelt deze waarden al meer dan de andere  

o ook altijd een soort spanningsveld tussen individueel gedrag en het eens zijn over 

deze definitie en wat het inhoud 

vb.: geen alcohol en rijden → de meerderheid is het eens dat je niet drinkt en 

rijdt (ook regels voor in onze cultuur) 

vb.: 30 rijden rond scholen, je kan dit principe delen maar het kan gebeuren dat 

je eens meer dan 30 rijdt  

 

Systeem van regels: niet te herleiden tot 1 of enkele regels 

o set van regels  

o vb.: bij school niet meer dan 30 rijden  

• we zijn het erover eens dat snel rijden bij scholen iets is waar aandacht 

naartoe moet gaan 

• maar spanningsveld: soms rij je meer dan 30 ook al deel je het principe 

van de regel  
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Groepen en eenheden: gaat terug op verschillende niveaus, verschillende analyseniveaus  

o helpen de regels volgen 

o die corrigerend optreden  

o die mee de regels vorm geven 

 

Gericht op overleving van de groep: verschaft een raamwerk voor sociale orde en 

samenleven 

o vb.: als je uw kinderen afzet aan school ga je ervan uit dat ze daar veilig zijn  

o verschaft ons een raamwerk voor sociale orde en samenleving 

o wij worden opgeleid tot psychologen en het idee is dat we altijd mensen in onze 

samenleving willen houden: terugvallen op deze professionelen die de zwakken 

kunnen opvolgen → hierin wordt geïnvesteerd  

 

Attitudes, waarde, overtuigingen, normen en gedrag: gedeeld binnen en tussen 

individuen  

o sommigen leggen zichzelf veel regels op 

vb.: klimaatdiscussie → 10j geleden deed dit niemand iets en nu bijvoorbeeld 

geen vlees meer eten 

vb.: geen alcohol voor een maand 

o je pikt deze culturele zaken op en dat beïnvloed uw gedrag 

o je deelt deze waarden mee  

o tussen individuen: sommigen doen het en anderen niet en sommige deels 

o binnen individuen: mensen die dingen opleggen, consistentie binnen zichzelf (vb.: 

alle dagen vegetarisch) 

 

Psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk 

o er is een zekere consensus rond 

 

Individuele variabiliteit binnen elke eenheid  

o vb.: sommige mensen zeggen ik drink nooit als ik rij, anderen drinken 2 pinten als 

ze rijden → er is dus individuele variabiliteit in het naleven van de regels  

o ook al is iedereen het uiteindelijk eens 

 

Intergenerationele overdracht en communicatie: relatief stabiel  

o we leren het ook aan onze kinderen, zij leren ook op school en in onze 

communicatie deze waarden en normen 

o stabiel iets, maar niet statisch (cultuur dynamisch gegeven) 

 

Met het potentieel om te veranderen in de tijd  

o vb.: vroeger mocht je roken in de gangen, in cafés & nu roken binnen → probleem 

o veel van die evoluties kunnen vlug gaan  

 

 
BEÏNVLOEDENDE FACTOREN  

→ culturele fenomenen worden door veel dingen beïnvloedt  

1) fysieke omgeving  

o zie landen met veel of weinig natuurlijke bronnen (veel natuurlijke bronnen 

= veel geld om te investeren in allerlei voorzieningen) 

o vb.: Scandinavië  
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• samenlevingen in het noorden meer decentrale organisatie vs. 

samenleving in het zuiden meer centrale organisatie (wij zitten er 

ergens tussen) → je ziet echt een lijn v/h noorden naar het zuiden 

in mate van (de)centrale organisatie 

• onderwijs decentraal georganiseerd (is een zeer groot land): als je 

op een eiland woont → 1 v/d ouders fiscaal vrij maken zodat ze een 

busje kunnen kopen en de kinderen naar een station brengen 

• ontbijt geserveerd op de treinen voor school (omdat er een lang 

traject is) 

o afhankelijk van allerlei fysieke factoren zoals geografie, natuurlijke 

bronnen, … gaat een bepaalde cultuur zich moeten organiseren, het gaat 

een impact hebben op veel dingen  

2) bevolkingsdichtheid 

o bevolking die verspreid woont → hoe onderwijs organiseren en alles errond 

o hoe intergenerationele overdracht van culturele elementen doen? 

3) rijkdom 

4) technologie  

o zie impact communicatietechnologie-mobiliteit  

o impact technologie op een samenleving is immens  

o vb.: hoe wij communiceren met elkaar van thuis uit, vroeger was er 1 

telefooncel voor alle studenten (met 15 studenten staan wachten om een 

keer naar huis te bellen) vandaag weet je elk moment wat er thuis gebeurt  

o enorme impact op de manier dat mensen interageren en communiceren en 

dit heeft ook impact op de cultuurorganisatie 

5) klimaat 

o als je in een warm land leeft heeft dit impact op hoe de mensen zich 

organiseren, gedragen, kleden, hoe ze hun tijd organiseren  

o bij ons: alle tijd moet benut worden 

o zuiden: lessen kunnen altijd iets later beginnen, grote break in de middag  

 

 
DIFFERENTIATIE VAN ANDERE BEGRIPPEN  

o optie voor een functionele definitie van cultuur  definitie gesteund op sociale 

categorie/construct (Matsumoto pleit voor een functionele definitie van cultuur: 

houdt veel meer in dan slechts verwijzen naar een sociale categorie construct) 

o sociale categorie constructen: 

• direct geassocieerd met cultuur: ras, etniciteit, nationaliteit 

vb.: aan iemand vragen wat zijn nationaliteit is terwijl sommige een 

andere of dubbele nationaliteit hebben & wat vertelt dit nog in termen van 

je oude nationaliteit als je hier al 10 jaar woont, wat zegt dit over cultuur 

• soms indirect geassocieerd met cultuur: geslacht, seksuele oriëntatie, 

handicap → subculturen binnen een cultuur  

o cultuur niet te reduceren tot 1 van deze sociale constructen  

 

 
RAS 

o geen absolute correspondentie tussen ras en cultuur: gelijkenissen én verschillen 

o hoeveel rassen moet je geen onderscheiden? 

• 3 (Caucasian, Mongoloid, Negroid) of 37?  

• groot probleem: je schiet hier niet veel mee op 
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o cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, ras niet  

o variabiliteit binnen groepen veel groter dan variabiliteit tussen raciale groepen 

• geldt voor psychologische karakteristieken  

• genetische systemen (bloedgroepen, serum proteïnen, enzyme → 

verschillen binnenin een groep veel groter dan verschillen tussen groepen)  

o geen consensus over de oorsprong van rassen:  

• sommige argumenteren vanuit theorieën van een gemeenschappelijke 

voorouder – Afrikaans continent: 200 000 jaar geleden  

• anderen argumenteren vanuit theorieën van multipele afstamming vanuit 

verschillende regio’s (Wolpoff & Caspari 1997) 

o anderen zeggen dat ras een sociale i.p.v. biologische constructie is (Hirschfield 

1996)  

 

 
ETNICITEIT 

o construct dikwijls gebruikt in de US: verwijst naar ras en cultuur  

o termen die vaak gebruikt worden: African Americans (zwarten in de VS), Asians & 

Pacific Islanders, Latinos, Native Americans  

o ethnos: mensen van een stam  

o Phinney 1996: 3 aspecten  

→ etniciteit interessante term maar dekt ook multipele waarden 

a) culturele normen en warden 

b) etnische identiteit  

c) attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus vb.: allochtone groepen 

• gebruikt men vaak in discussies met een bepaalde minderheid 

• alle associaties met zich wel of niet een minderheidsgroep voelen en 

alle conflicten die hier dan rond gaan 

 

 
NATIONALITEIT 

o verwijst naar het land van herkomst (op identiteitskaart), wordt dikwijls ten 

onrechte gelijkgesteld met cultuur 

• vb.: de Amerikaanse, Duitse of Franse (eet)cultuur  

• ook in dagelijks taalgebruik, maar naar waar verwijst dit nog?   

• je hebt vandaag de dag in Amerika bijna alle soorten eten & in elke stad 

heb je vb. Italiaans en Chinees eten  

o dikwijls als categoriserend kenmerk gebruikt in onderzoek, waarom:  

• makkelijk te operationaliseren ( probleem: dubbele nationaliteit, welke 

moet je nemen?) 

• wat reflecteert dit? 

o er kunnen verschillende culturen zijn binnen één nationaliteit: ‘multiculturalism 

within countries’  

• vb.: bij ons was het vroeger heel homogeen en nu heb je heel veel 

culturen samen  

• dominante en perifere culturen  

• culturen van gelijk belang en omvang  

• verwachting: intranationale diversiteit zal toenemen in de toekomst → 

mensen gaan in andere landen gaan wonen en omgekeerd 
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Foto: verschillende culturele expressies van hoe mensen omgaan met overleiden: hoe we 

hierop reageren is cultuur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADDITIONELE ONDERSCHEIDEN  

o soms gemaakt op grond van andere categoriserende variabelen  

o op grond van: geslacht, seksuele voorkeur, fysieke/ psychologische problemen, …  

o bij geslacht: gender roles komt vaak aanbod 

• cultuurspecifiek of cultuuroverschrijdend? 

• altijd een discussie, ook sterk binnen onze samenleving 

vb.: discussies over hoofddoek en vrijheid → hoe geïnterpreteerd vanuit de 

ene cultuur en de andere? 

o functionele onderscheiden of modetrends?  

• modetrend: termen die populaire culturen vb. jongerenculturen 

beschrijven zoals jongeren en muziek (bepaalde festivals trekken andere 

mensen aan)  

• ook allemaal culturele uitingen, belangrijke dingen  

• soms kritiek op de populaire cultuur elementen  

→ omdat ze zogenaamd niet alle aspecten beïnvloeden  

→ beperkt qua impact, duur, minder intergenerationeel, minder 

formeel, …  

→ niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare zaken 

bij onderzoek  

o nuttig, maar geen eindpunt op zich 

o  ‘populaire’ cultuur:  

• gerelateerd aan artistieke stromingen  

• beïnvloedt niet noodzakelijk alle levensaspecten: beperkter qua impact, 

duur en formalisering en ook minder intergenerationeel overgedragen 

o samengevat: niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare 

kenmerken voor differentiatie  

 

 
PSYCHOLOGISCHE SUBDISCIPLINES 

→ welke houden zich bezig met onderzoek naar cultuur 
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1) cross-culturele psychologen 

o onderzoeken de validiteit van theorieën voor verschillende etnische of 

culturele steekproeven vb.: mensen die gaan kijken of bijvoorbeeld 

Hollands model in veel culturen in terug te vinden is 

o m.a.w. kijken of verschillende culturele theorieën generaliseerbaar zijn 

over verschillende culturen 

o kwantitatieve oriëntatie  (statistiek, measurement environments) 

o IACCP (international associaton of cross-cultural psychology) → Matsumoto 

was lange tijd voorzitter & Journal of Cross-cultural psychology → in dit 

tijdschrift vind je dit soort onderzoek terug  

2) culturele psychologen 

o onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden: indigenous 

psychology 

• bezig met de transmissie 

• hoe zorg je ervoor dat er de intergenerationele overdracht is? 

• hoe zorg je ervoor dat mensen in een nieuwe cultuur ingeburgerd 

raken? 

• soms zelf een soort examen voor inburgering (zie Amerika)  

o gevarieerde methoden: veelal kwalitatief georiënteerd  

3) intercultureel psychologen 

o bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van verschillende 

culturele/etnische groepen & gaan zich bijna onderdompelen in een cultuur 

o staan erg kritisch tegenover statistische vergelijkingen, meer 

antropologisch werk  

o L’assocation pour la recherche interculturelle → publiceren vooral boeken  

 

Alle drie vullen ze elkaar aan 

a) eerste vanuit academisch oogpunt belangrijk want we gaan naar multiculturele 

samenlevingen dus goed om te weten of deze modellen ook opgaan voor hun  

b) doen ze bepaalde dingen in andere culturen vb.: ordenen van 13 dingen  

c) soms culturen die geen gesproken taal gebruiken → hoe doen die zo’n tests? 

 

 
PANCULTURELE PRINCIPES VERSUS CULTUURSPECIFIEKE VERSCHILLEN  

o Pike 1954: linguïstische concepten 

• phonetics: universele eigenschappen van gesproken geluid/taal  

vb.: snelheid van spreken, intonatie 

• phonemics: betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een 

cultuur 

o Berry 1969,1989: etics vs. emics (introduceerde deze termen) 

• emics: aspecten die verschillend zijn 

vb.: hoe relatievorming gebeurt (uit zich verschillend), soms uithuwelijken 

• etics: aspecten die consistent zijn over verschillende culturen  

vb.: relaties aangaan, iedereen gaat relaties aan, legt contact en voert een 

gesprek  

o imposed etic: hypothesen, constructen, operationalisaties en 

verwerkingsmethoden geëxporteerd naar andere culturen 

• bepaalde theorie ontwikkelen in cultuur A (vaak westerse cultuur) en dit 

exporteren naar andere culturen en kijken of dat daar op gaat of niet 

• je gaat ervan uit dat het gaat werken maar je kijkt of dit werkt  
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ETIC VERSUS EMIC OF ETIC ÉN EMIC 

o observatie: een gedrag kan zowel etic als emic zijn op hetzelfde ogenblik 

o vb.: variaties in oogcontact tijdens conversatie 

• verschil: in eerste instantie emic geïnterpreteerd  

• onderliggend patroon is hetzelfde: respect tonen voor de andere in 

communicatie (etic) & dit is soms door oogcontact en soms door net geen 

oogcontact te maken (emic)  

• manier waarop dit cultureel gekleurd is, is heel verschillend  

 

→ verschillende analyseniveaus in rekening brengen bij de studie van verschillen 

 

 
ETIC-EMIC ONDERZOEKSSTRATEGIEËN  

o Berry 1989: i.p.v. imposed etic pleidooi voor onderzoek gericht op derived-etic 

conclusies, voorbeeld verschil:  

• imposed etic: big five bekijken in verschillende landen  

• derived etic: vrije beschrijvingen waar je in verschillende culturen start 

vanuit hetzelfde principe en je kijkt of je op hetzelfde uitkomt  

o derived etic: parallelle ‘emic’ studies in een serie van verschillende culturen:  

• in cultuur A doe je iets en je doet net hetzelfde in cultuur B en C en je kijkt 

of je op hetzelfde uit komt 

• hoeveel culturen meenemen in de analyse om te kunnen zeggen dat iets 

cross-cultureel is? = afhankelijk van studieonderwerp 

• verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken (mensen die de taal, 

gewoonten kennen) die je kunnen informeren of het gaat werken en of het 

gebruikelijk is binnen de cultuur  

• gerichte sampling (geen convenience samples)  

o panculturele conclusies: sterker naarmate variabiliteit in samples en methodes 

werd gebruikt, m.a.w. sterker naarmate je in meer culturen en meer studies doet 

 

5.2 AANDACHTSPUNTEN BIJ CROSS-CULTUREEL ONDERZOEK   

 

Equivalence: “a state or condition of similarity in conceptual meaning and empirical 

method between cultures that allows comparisons to be meaningfull.” (Matsumoto, 2000) 

 

vb.: emotie-expressie: hoe emoties meten en in welke condities 

• is dat equivalent in verschillende culturen? 

 

vb.: surveyonderzoek waarbij je mensen aanspreekt in delhaize 

• wat levert dit op als je dat doet hier in delhaize of in Amerika in een grote 

shopping hall?  

• is dat vergelijkbaar, zijn de concepten vergelijkbaar, zijn de methoden die je 

gebruikt vergelijkbaar? 

 

Noodzakelijk voor:  

a) concept en methode 

b) validiteit 

c) betrouwbaarheid 
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Discussie conclusies: kunnen deze ook differentiële impact hebben voor verschillende 

(sub)culturele groepen?  

 

Design 

o op enorm veel dingen letten 

o veelal: kijken of culturen verschillen in termen van hun scores op een variabele 

• veel onderzoek gebeurt op niveau van het individu en dan gaat men 

aggregeren om uitspraak te kunnen doen over de cultuur  

• vb.: rijden en drinken → je kan hier 10 vragen over stellen en dan kan je 

die info samen zetten 

• focus is individu v/h onderzoek maar dan aggregeren we en doen we 

uitspraak over de cultuur  

• vergelijkbaar: persoonlijkheidsscores meten en gemiddelde gebruiken om 

te kijken hoe vb. aangenaam de studenten zijn 

• is dit een goede representatie of zijn er veel problemen?  

• moeilijk: iedereen kan verschillende posities hebben in termen van wel of 

niet aanvaarden vb.: geweld wat is wel of helemaal niet toelaatbaar  

• kan je dit soort stap maken v/h individu naar het level erboven?  

o waarom verschillen culturen? Aandacht voor contextvariabelen  

• traditioneel analyses met individu als focus 

• ecologische of cultural-level analyses (IC en cardiovasculaire problemen)  

o frequent gebruikte designs:  

• cross-culturele validatie-studie (vb.: equivalentie van een construct) 

• etnografisch design (antropologisch veldwerk) 

 

Hoe cultuur definiëren (belangrijk)  assumpties  

o landen/etniciteit  cultuur 

o groepen niet homogeen 

o stereotypen bevestigd 

 

Sampling culturen  

o hoe ga je sampling doen 

o hoeveel culturen moet je bestuderen voor je kan spreken van cross-culturele 

zaken? 

 

Sampling personen binnen elke cultuur 

o samples moeten equivalent zijn voor elk aspect, met uitzondering van cultuur 

(anders als extra variabelen gaan inbouwen die je kan controleren) 

 

Conceptualisatie en operationaliseren van variabelen: dezelfde term in 2 culturen:  

o kan verschillende betekenissen hebben 

vb.: assertiviteit 

• als persoonlijkheidstrek in Amerika: goede factor van extraversie 

• in Vlaanderen: maker van extraversie, maar ook arrogantie (zit je veel 

dichter bij dan in de VS) → wat meer afwachtend zijn, bij ons meer 

negatief, arrogant gezien  

• vb.: stereotiep Vlamingen kijken naar Nederlanders als luidruchtig en 

assertief (niet enkel in termen van speak up) 

o kan eventueel beter op verschillende manieren gemeten worden  
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Greenfield 1997: sommige constructen zijn per definitie verschillend en onvergelijkbaar 

over culturen (vb. cognitieve tests) → soms kan je niet vergelijken omdat het zo 

verschillend is  

 

Taal en vertaling van operationalisaties  

o back-translation 

• itemset aanbieden aan bilanguals (die de taal goed kennen) 

• vb. eerst van Engels naar Frans & dan door een 2e vertaler terug naar het 

Engels laten vertalen   

• kijken of die 2 Engelse vertalingen kloppen  

• op deze manier beste vertaling bieden  

o decenter the original language (idiomatische uitdrukkingen)  

• zo weinig mogelijk idiomatische uitdrukkingen maken  

• vb.: weinig last van complexen  

→ in Vlaanderen begrijpt iedereen dit  

→ in Nederland wisten ze niet wat dit betekende want zij gebruiken 

dat niet  

• vb.: zit vlug in de put 

→ uitdrukking in Vlaanderen  

→ moeilijk te vertalen naar vb. chinees, hebben vb. geen equivalente 

uitspraak hiervoor 

• m.a.w. uitdrukkingen zo simpel en gedragsmatig mogelijk maken en 

idiomatische uitdrukkingen buitenlaten  

 

Onderzoeksomgeving 

o bevraging op straat/supermarkt 

• mensen hebben dat niet graag bij ons maar in andere culturen is een kort 

babbeltje voeren helemaal anders  

• in vb. de VS is dit helemaal anders en praten snel over hoe je dag is  

o deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken, …  

 

Culturele response-sets: ‘tendecies for members of a given culture to use certain parts 

of a scale when responding’  

o vb.: beoordeling v/d intensiteit van een stimulus door Amerikanen vs. Koreanen 

o sommige mensen gebruiken sterk de extremen van schalen in culturen of zeggen 

veel sneller ja vb. enkel kenmerkend en heel kenmerkend en weinig nuance 

gebruiken  

o emotieonderzoek: vraag is beleven mensen minder emoties (vb.: “Aziaten hebben 

onderdrukte emoties”) 

• kan zijn dat dit enkel in expressie is 

• vraag is of hun emotionele beleving minder aanwezig is of is dit gewoon 

een soort response karakteristiek dat bijvoorbeeld Amerikanen sneller 

zeggen dat het heel goed gaat  

• respons set of echt een gegeven dat die ene groep zich beter voelt 

 

Mean-level verschillen  verschillen tussen individuele leden van de groep (effect size 

maten bekijken)  
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Interpretatie v/d resultaten 

o associaties tussen lidmaatschap en scores, geen causaliteit, maar worden dikwijls 

causaal geïnterpreteerd = heel fout 

o dikwijls factoren gesuggereerd als verklaring die niet zijn onderzocht of gemeten  

• “het zal een cultureel verschil zijn, want in die cultuur …” 

• het is niet gemeten 

 

Bias van onderzoekers bij de interpretatie van resultaten  

o vb.: gemiddelde scores op emotie-schaal 

• Amerikanen: 6 

• Hong-Kong chinezen: 4 

o hoe interpreteer je dat? wil dit zeggen dat Hong-Kong chinezen minder emoties 

hebben of is dit een repsonse karakteristiek?  

 

Hanteren van (gedeeltelijk) niet-equivalente data (Poortinga, 1989) 

o geen vergelijking maken (extreme conditie) 

o niet-equivalentie reduceren: herschalen 

o niet-equivalentie interpreteren 

o negeren (uiteraard te mijden) 

 

5.3 MODELLEN VOOR HET BESCHRIJVEN VAN CULTURELE VERSCHILLEN: 

HOFSTEDE & SCHWARTZ  

 
HOE VERSCHILLEN TUSSEN CULTUREN BESCHRIJVEN?  

o natuurlijke (ecological) en sociaal economische (sociopolitical) indicatoren (zijn 

heel belangrijk om een cultuur te interpreteren): Rummel 1972: FA van 236 

macro-variabelen: 7 factoren  

• economische ontwikkeling 

• grootte 

• politieke oriëntatie  

• buitenlands conflict 

• bevolkingsdichtheid 

• religie 

• intern conflict 

o objectieve vs. subjectieve elementen van een cultuur 

• wat men kan zien: kledij, techniek, architectuur, hoe gaan ze met elkaar 

om, … vb.: in sommige culturen echt not done om rood licht te negeren als 

voetganger  

• sociale normen, gewoonten, waarden, … → meer naar objectieve 

elementen kijken 

o subjectieve elementen van een cultuur verder opgedeeld in:  

• domeinen: de kenmerken zelf (vb.: waarden, attitudes, …)  

• dimensies: de structuur en de variabiliteit v/d kenmerken  

o vooral dimensies werden bestudeerd:  

• individu: primaire target voor meting → komt ook aan bod in volgende 

modellen  

• cultuur: na aggregatie over individuen  

 

→ Hofstede’s dimensies & Schwartz’s structuur van waarden  
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HOFSTEDE’S STUDIE VAN WERKGERELATEERDE WAARDEN  

o 50 jaar oud maar de rangschikking van die landen op de dimensies en de 

dimensies worden nu nog gebruikt, ook al is er al veel veranderd ondertussen 

o werkte als ingenieur op HR afdeling van een bedrijf en had toegang tot 

internationaal survey-onderzoek van personeel van ‘Hermes’ (IBM) 

• 2 meetmomenten: 1967/ tussen 1871-1973 

• 117 000 respondenten (heel grote groep) 

• secundair materiaal: items over werk en werkgerelateerde materie en 

waarden & geen primair materiaal 

• IBM was geïnteresseerd in een soort survey van hun onderzoek van 

waarden die de werknemers hadden maar nog specialer: gaat over heel 

specifieke werkgroep 

o sampling uit bestand van service en marketingpersoneel: 40 landen 

• ze zijn niet doorsnee: is ook één v/d krachtigere zaken van deze studie  

• hoe gedaan: gekeken naar de data van deze 40 verschillende landen en 

allerlei variabelen hierin 

• heeft geaggregeerd over individuen → je krijgt scores voor een heleboel 

variabelen voor 40 landen  

• dit analyseren & kwam tot een 4-factoren oplossing  

o FA gemiddelde scores voor deze 40 landen:  

• na aggregatie over werknemers binnen een land 

• 4-factorenoplossing 

 
HOFSTEDE: 4 (5) MAJOR DIMENSIONS  

1) power distance: de mate van respect en de psychologische afstand tussen de 

hiërarchische posities 

o related to the different solutions to the basic problem of human inequality 

o belangrijke die refereert naar hoe culturen georganiseerd zijn in termen 

van psychologische afstand tussen hiërarchische posities 

o hoe culturen verschillen onderling: culturen waar power distance bijna 

afwezig is en culturen waar power distance heel belangrijk is, waar er 

belangrijke hiërarchische verhoudingen zijn  

o culturen verschillen hier ook in: sommige organisaties hebben culturen die 

heel sterk hiërarchisch zijn 

vb.: het leger waar je aan iemands kleren kan zien welke hiërarchie hij had 

in de organisatie 

vb.: vroeger academie een toga voor rector   

 

2) uncertainty avoidance: mate van planning en initiatieven om stabiliteit te 

installeren tegenover de onzekerheden van het leven  

o related to the level of stress in a society in the face of an unknown future 

o dimensie die weergeeft hoe culturen zich organiseren om om te gaan met 

onzekerheden in het leven, met allerlei dingen die kunnen gebeuren 

o wij zetten ons in op controle en allerlei onheil die kan gebeuren  

vb.: omver gereden op straat en in 10 min lig je in spoed  

vb.: wij hebben allerlei verzekeringen   

o het zijn allerlei zaken waar een cultuur zich organiseert om onzekerheden 

op de vangen & allerlei procedures om hiermee om te gaan 

o in andere culturen is dit soms minder het geval  
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3) individualism-collectivism: wordt identiteit ontleend aan individueel streven en 

verwezenlijkingen of aan lidmaatschap v/d groep, van een familie 

o related to the integration of individuals into primary groups 

o wij: heel individualistisch vb.: als je iets over jezelf moet zeggen ‘ik doe dit 

als beroep’ = individueel leven vs. mensen uit collectivistische landen 

zullen zeggen ‘ik kom uit die familie’ 

 

4) masculinity-feminity: mannelijk versus vrouwelijk georiënteerd zijn van een 

cultuur  

o related to the division of emotional roles between men and women  

o eerder ingezet op meer instrumentele zaken (mannelijk) vs. communion 

(gevoel)(vrouwelijk) 

 

5) long-term vs. short-term orientation  

o related to the choice of focus for people’s efforts: the future or the present 

o update van zijn theorie 

o eerste had 4 dimensies & onder druk van Chinees onderzoek komt deze 

vijfde erbij (zie Chinese culture connection) 

o verwijst in verschillen die je in culturen kan aantonen die gaan over zijn we 

gericht op langetermijn (Aziatische culturen) of kortetermijn  

 

De vijfde is er bij gekomen → dynamisch model 

 

Tabel: aantal items die die 

dimensies operationaliseren 

o om meer voeling te 

krijgen over hoe je dit 

meet 

o zodat je kan zien hoe 

Hofstede tot deze 5 

dimensies is gekomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOFSTEDE VERVOLG 

o later uitgebreid naar 50 landen 

• origineel uit 40 landen  

• maar: Oostbloklanden en Afrikaanse waren ondervertegenwoordigd 

o rangschikking van landen naargelang scores op de 4 dimensies  

o power distance en individualisme/collectivisme (I/C) sterk negatief gecorreleerd, 

conceptueel onafhankelijk (ook interessant om ze onafhankelijk te houden) 

o I/C (individualism/collectivisme) veelal gebruikt 

o klemtoon op ‘nationale’ cultuur: niet veralgemenen naar alle individuen → 

‘ecollogical fallacy’ (Hofstede 1980) 
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• was zich bewust van de ecollogical fallacy 

• nationaliteit gebruikt als cultuur onderscheidende variabele → je mag niet 

veralgemenen naar alle individuen binnen die groepen 

• alsnog een interessant model 

o evaluatie:  

• sampling beperkingen (IBM (1 bedrijf), selecte groepen, mannen, …): kan 

ook als sterk punt worden gezien (als er verschillen zouden zijn, dan 

zouden deze geïnterpreteerd kunnen worden als vb. professionele 

verschillen) 

• datering (50 jaar geleden): 50 jaar geleden dat basisdata verzameld werd 

• vaak foutieve causaliteit: ‘cultures consequences’: Westen I – welvaart 

vb.: correlatie individualisme en welvaart wordt causaal geïnterpreteerd  

 

 

Landen rangschikken van hoog naar laag over elk van deze dimensies  

o voor individualisme: US bovenaan en Venezuela sterk collectivistisch 

o er moet een update komen → cultuur is iets dynamisch (ook grafisch  
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Hofstedes 5 dimensions of culture by country (zelfde als hierboven maar alfabetisch) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als het gaat over verschillen tussen groepen → kijken naar hoe de distributies overlappen 

o niet omdat er gemiddeld een verschil is dat ze niet overlappen  

o vb.: Amerika hoog individualistisch, Azië hoog collectivistisch maar overlappen wel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHINESE CULTURE CONNECTION (1987) 

o kritiek: Hofstede’s studie Westerse bias 

• als we een ander standpunt innemen en we kijken in China bij Chinese 

informanten om waarden bij hun op te sommen en in een vragenlijst te 

gieten en aan 23 nationale culturen aanbieden → kwamen nieuwe dimensie 

tegen = 5e dimensie die erbij kwam 

o emic: Chinese informanten die waarden uit hun cultuur opsomden → vragenlijst 

o voorgelegd aan 50/50 m/v- en uit 23 nationale culturen  

o FA: 4-factorenoplossing  

o 3 van de 4: substantiële overlap met de Hofstede dimensies  

o Hofstede suggereert een nieuwe naam voor deze 5de dimensie:   
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• confucian work dynamism 

• Hofstede vond dit interessant en zette dit erbij in zijn theorie  

• long term vs. present/past perspective  

 

Tabel: sort head-to head comparism 

o je ziet wat uit hun studie kwam en uit Hofstedes studie → je ziet hun equivalenten 

o confucian work dynamism kwam niet voor bij Hofstede, er was geen equivalent 

voor bij Hofstede  

o 2 soorten emic studies die toch convergeren naar een model van dimensies die 

toch gemeenschappelijk zijn over culturen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHWARTZ & CO  

o beklemtoonde brede sampling van culturen:  

• culturen (Westers en (veel) niet-westers) 

• kijken naar fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, welbevinden 

→ hoe kijken verschillende culturen hiertegen aan 

o lijst van 56 waarden die aan volgende definitie voldoen: ‘how much each value is 

a guiding principle in your life’  

o gedaan in 50 landen, doorgaans studenten of leerkrachten (specifieke groepen 

weer) 

o smallest space analysis: gelijkaardig patroon in 32 samples afkomstig uit 20 

landen (lichte afwijking voor China en Zimbabwe)  

• gebruikt om de data op te kuisen (reduceren)  

• afwijking toont dat de techniek gevoelig is voor verschillen = goed 

• kijken naar common core: uit 56 waarden komen een groep van 10 

waarden clusters die sterk lijken op wat Hofstede met Chinese aanvulling 

gebracht heeft (via reductie) 

o conclusie: structuur van waarden vrij consistent (zie tabel) 
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10 waarden typen na analyse van individuen 

binnen een cultuur:  

o liggen in een patroon, een cirkel 

o kloksgewijs overlopen: power, 

achievement, hedonism, simulation, 

selfdirection, universalism, benevolence, 

tradition, conformity, security  

o als je waarden kan ordenen in een 

cirkelmodel dan zijn we geïnteresseerd in 

de dimensies die er inzitten  

o 45 v/d originele 56 waarden hadden een 

stabiele positie over de verschillende 

landen → mean level analyse over landen  

 

Opnieuw smallest space analysis: 7 waarden 

typen (komt nu dicht bij Hofstede uit): 

o conservatism vs. (intellectual en affective) 

autonomy: IC  

o mastery/hierarchy vs. egalitarian 

commitment/harmony: PD 

 

Convergeert ook met andere modellen die ook andere namen gebruiken → niet kennen  

o wel 5 dimensies van Hofstede kennen en iedere keer naar die 10 waarden van 

Schwartz kijken (model dat veel gebruikt wordt) en kijken naar de centrale assen  

o meer convergentie dan resoluut andere modellen  

 

Cirkel bekijken:  

o hedonisme sterk georiënteerd op individu: allerlei waarden te maken met vb. 

consumptiegedrag → persoonsgeoriënteerd 

o benevolence, tradtion, conformity: vooral groepsgeoriënteerd, sociaal 

georiënteerd 

o vasthouden aan tradities, security, conformity, universalism → meer in richting 

v/d persoon 

• openess to change 

• cultuur is iets adaptief 

o stimulation, self-direction (denk aan Hollands self-directed search methode): je 

geeft sturing aan je leven, exploreert je interesses → openess, adaptieve 

component 

o self-enhancement → meer individualistisch: power and achievement (power 

distance bij Hofstede)  

o conservation: behouden, doorgeven van cultuur 

o self-transcendance: te maken met mediteren, jezelf overstijgen → meer 

egocentrisch  

 

Link met typologieën voor de classificatie van sociale relaties (Fiske, 1991, 1992): 

‘communal sharing’, ‘authority ranking’, ‘equality matching’ en ‘market pricing’   

 

Link met Hofstede: modellen die elkaar aanvullen en je moet kijken naar wat ze gemeen 

hebben 
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5.4 CULTURELE VERSCHILLEN VOOR SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN  

 
GESLACHTSVERSCHILLEN OVER CULTUREN  

o zijn de geslachtsverschillen cultureel generaliseerbaar?  

o  Mead (antropologe) 1935: meer representatieve sampling: meer consistentie 

• kwam met verhalen dat ze culturen gevonden had waar man-

vrouwpatronen resoluut verschillende zijn en waar geslachtsverschillen op 

een andere manier tot uiting komen 

• onderzoekers probeerden dit verder te onderzoeken en meer 

representatieve sampling doen: je zag dat er meer consistentie was dan 

verschillen 

o Buss: studies naar partnervoorkeur: 37 culturen, N= 9 500: beoordelen van 18 

kenmerken gewenst bij een partner + rangordenen van 13 andere criteria van 

belang bij partnerkeuze  

• variantie verklaard door geslacht: 2,4% (BPS)  

→ journal van the britisch psychological society 

→ relatief beperkt: mannen en vrouwen hebben relatief gelijke 

rangschikkingen 

• variantie verklaard door cultuur: 14% (JCCP) 

→ journal of cultural psychology 

→ vragen aan mannen en vrouwen in verschillende culturen 

→ veel v/d variantie  

• ook verschil in soort journal waar dit in terecht kan 

→ vroeger weinig aandacht voor culturele verschillen maar later wel 

→ toen Buss binnen kwam kon hij plaatsen in JCCP die qua impact 

score lager is dan BPS maar wat hij aantoonde was in termen van 

verklaarde variantie veel minder 

→ dit soort modegrillen zie je ook in wetenschap & nu zijn 

geslachtsverschillen weer in en kan je publiceren in een belangrijke 

journals 

o mannen: youth, health en beauty & vrouwen: earning capacity, ambition en 

industriousness  

• maar zelfde top 4 rangordening: begripvol, intelligent, enthousiast en 

gezond = gelijk voor de twee 

• correlatie tussen de partners voor intelligentie is één v/d belangrijkste  

o grotere culturele verschillen (vb. maagdelijkheid): 37% van de variantie verklaard 

door cultuur  

 

 
EMOTIONELE EXPRESSIE 

o expressie van emoties is in veel culturen gelijk (ook biologisch) maar de condities 

waarin emoties getoond worden verschillen vaak 

o blijdschap, droefheid, woede, afkeer, verrassing en angst 

o interessanter is om te onderzoeken of deze emoties meer worden ervaren en 

getoond in diverse culturen  

o Matsumoto et al 1988: 

• US studenten: emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal; 

meer positieve emotionele reacties + meer verbale kadering, andere 

uitlokkende factoren voor emoties 

• Japanse studenten: omgekeerd  
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o ‘onderdrukkende emoties bij Oost-Aziaten’: Friesen (medewerker Tom Eckman) 

1972: stress-inducerende film vs. neutrale film tonen aan verschillende groepen 

studenten  

• studies die het vorige ook aantonen (van US en Japanse studenten)  

• alleen kijken en gezicht filmen: geen verschillen tussen US- en Japanse 

studenten 

• met proefleider aanwezig = wel verschil in reactie 

→ Japanse studenten: lachten meer  

→ US studenten: reageren met veel afschuw 

o gaat niet om hoe reageren mensen maar wat is de situationele context waarin 

mensen reageren vb.: Milgram  

o conclusie: niet noodzakelijk verschillen in beleving/expressie op zich, maar wel in 

‘display rules’ → display rules zijn cultureel bepaald  

• hoe ga je om met het uitten van emotie  

• vb.: display rules bij overlijdens 

→ culturen waar je professionele huilers kan inhuren  

→ bij ons normaal en toegelaten en goed dat je emoties toont & in 

bepaalde andere culturen mag je geen emoties tonen  

→ soms de dag zelf begraven, bij ons krijgen we een paar dagen tijd 

o consistente bevindingen over studies:  

• expressie en herkenning universeel: beleving en display rules meer 

cultuurgebonden  

• mensen in individualistische en laag power distance culturen reageren 

meer expressief, meer noodzaak hiertoe voor het in stand houden van 

sociale interactie → zeer adaptief & reguleert je sociaal verkeer 

 

 
PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN  

→ op 3 manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur:  

 

1) evoked culture: bepaalde culturen lokken verschillende omgevingscondities uit en  

lokken een response set uit 

o vb.: voetbal: vanaf de match start zit je in verschillende vakken en kijk je 

niet naar elkaar terwijl je de dag ervoor met iemand v/d andere ploeg in 

de slager stond gewoon → cultuur of plots toebehoren aan een cultuur 

kunnen zorgen dat bepaalde omgevingsomstandigheden response sets 

uitlokken 

o coöperatief delen/egalitarisme en beschikbaarheid van voedsel 

• interessante verklaring die stamt uit de oudheid  

• vb.: als je in samenlevingen leeft waar er nog gejaagd wordt op 

dieren, de ene dag kan je een dier vangen en heb je de keuze om 

het alleen op te eten of om het naar dorp te brengen, wanneer je 

dan eens niks vangt delen de anderen ook coöperatief met jou  

• idee individualistisch en collectivistisch kan op die gronden staan: 

soms zinniger om te delen  

vb.: delen van nota’s, je hebt mooie nota’s en je wil ze niet delen, 

maar dan ben je ziek en wil niemand delen met je  

• ook verklaringsgrond voor persoonlijkheidsverschillen 

o Belsky: opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie (opvoedingstheorie) 
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• impulsiviteit en vroege reproductie met elkaar in verband brengen 

(kunnen even goed genetische verschillen zijn) 

• jongeren die opgroeien in split families leren dat: opgroeien met 

één ouder ook goed is en je ook overleeft 

• kan ertoe leiden dat je meer impulsief wordt in je eigen gedrag  

o eerbegrip en beschikbaarheid economische middelen → gerelateerd aan 

openlijke agressie  

 

2) transmitted culture: kenmerken doorgegeven in interacties tussen personen  

o vb.: onderzoek doen bij kinderen die in favela leven → wat is moreel 

begrip (wat is goed en slecht), is dit iets anders? 

• kinderen van 5 jaar hebben een heel zuiver idee van wat goed en 

slecht is & hebben een heel goede notie van wat mag en wat niet in 

de cultuur 

• we geven dit heel vroeg door  

• bij volwassenen voorleggen heb je een correlatie van .89 

• vb.: als er een luipaard in de aula zou komen staan ben je niet op je 

gemak ook al heb je nog nooit oog in oog gestaan met een luipaard 

= zelfde met moraal bij kinderen van 5j 

• in de kleuterklas heb je nooit een grote lezing gehad van wat mag 

en wat niet, maar je hebt het wel opgevangen en dit correleert 

enorm hoog met wat de volwassenen zeggen  

• impliceert dat de manier dat wij samenleven wel functioneert, dat 

we dat doorgeven  

o interdependence – independence  individualisme en collectivisme  

o Rhee et al 1995: Local Korean, Identified Asian Americans, Unidentified 

Asien Americans, European Americans: zelfbeschrijvingen: trekken  

sociaal gerelateerd 

• deed studie met inwijkelingen in de VS die zich identificeren als 

‘echte’ Amerikaans én mensen die zich identificeren als Aziaat ook 

al wonen ze al 15 jaar in Amerika 

• kijken naar mensen die zich zien als Europese Amerikaan en 

mensen die zichzelf zien als Aziatische Amerikanen en vragen om 

zichzelf te beschrijven  

• verschil zie je goed in de manier van zichzelf beoordelen 

→ ik ben speciaal, uniek, great, … komt vaak voor in 

individualistische cultuur 

→ ik ben ordinary komt vaak voor in collectivistische culturen  
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o self-enhancement: de manier waarop mensen zich voorstellen en op een 

positief gekleurde manier voorstellen  

• in alle culturen wel verschillen in termen v/d mate waarin  

• ook binnen culturen vb.: sociale klassen, afhankelijk daarvan gaan 

ze conformeren 

• US meer self-enhancement  Japan, Korea: niet alleen individueel 

maar ook op het vlak van groepsvergelijkingen  

vb.: onze universiteit t.o.v. andere universiteiten  

• verklaringen:  

a) Aziaten doen meer/evenzeer aan impression management, 

maar laten dit niet blijken 

b) reëel verschil 

c) (indicaties voor beiden): geen afdoende onderzoek  

o variaties binnen culturen (vb. sociale klassen): 

gehoorzaamheid/conformiteit vs. onafhankelijk oordeel  

 

3) cultural universals (tabel 17.2 p 553)  

o dingen die je in elke cultuur vindt die vermeden worden of principes die 

gelden in elke (sub)cultuur 

o expressie en herkenning van emoties is hier een duidelijk voorbeeld van 

van iets dat cross-cultureel is 

o karakteristieken van mannen/vrouwen (Williams en Best 1990) → 

universeel 

o FFM (five factor model) → universeel  
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Big five: cross-cultureel goed repliceerbaar (Church en Katigbak, 1988), ook vanuit emic 

standpunt  

o repliceerbaar in elke cultuur, maar niet in elke cultuur even belangrijk 

o vb.: in Aziatische culturen meer belang aan agreeableness maar je vindt de 5 

factoren wel 

o vb.: bij ons extraversie, conscientiousness belangrijk 

o m.a.w. structurele gelijkheid impliceert niet noodzakelijk een gelijk belang vb.: 

Filipino’s meer belang aan Agreeableness 

 

Verschillen in Agressie:  

o veeleer als gedrag dan als trek geconceptualiseerd 

o uitlokkende factoren in acht nemen (kunnen verschillen per cultuur) 

 

Moord:  

o US vs. UK: x7-8 meer moorden & Zuid-Afrika vs. UK: x35 meer moorden 

o Brazilië, Mexico zijn ook zo’n landen (drugsdelicten, bendeoorlogen)  

o verklaringsfactoren (om te tonen waar dit soort onderzoek naartoe gaat ) 

o Landau 1984: toenemende stress en wegvallen van sociale support 

• legt een link om dit te verklaren 

• wij als psychologen zijn wij verantwoordelijk voor het bieden van sociale 

support dat bepaalde mensen geholpen worden, niet uitvallen, … 

• als die social support wegvalt krijg je dit 

o Anderson en Anderson 1996: in warm klimaat (via meer negatief affect en 

hostiliteit)  

o Archer en Gartner 1984: landen met recent oorlogsverleden, legitimeerd geweld 

(voor een stuk) 

 
INDIVIDUAL DIFFERENCES: DIFFERENCES BETWEEN CULTURES  

o kijken naar culturele stereotypen → hebben die een grond van waarheid?  

vb.: Nederlanders: luidruchtig, assertief, gierig, … 

vb.: Duitsland: andere verhouding gezaghebbenden, … 

o voorbeeld power distance België: vroeger moesten studenten rechtstaan als prof 

binnen kwam en nu niet meer = snel verschil van power distance 

o aggregate across individuals within a culture: sense? 

o differences within a culture >> differences among cultures  

• individual differences 

• heterogeneity within cultures: cultures are not homogeneous 

entities  

o correspondence between aggregate ratings and cultural stereotypes? 

vb.: Germans → stereotype ‘punctual’, ‘inflexible’, ‘respect for 

authority/hierarchy’, … 

vb.: Italianen: vrouwen versierders, flirters 

o do aggregate rating reflect such stereotypes? ‘Kernel of thuth’ or not?  

o interactions among group factors: culture, sex, age, … stereotypes  

• alle mogelijke combinaties die je kan maken van stereotypen want mensen 

zijn lid van meerdere groepen vb.: autochtoon/allochtoon maar ook 

leeftijd, geslacht → alle stereotypen komen samen 

• moeilijk te onderzoeken  

o what is the impact on/importance for day-today/business interactions? 
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5.5 NATIONAL CHARACTER BEOORDELINGEN  

 

National character ideeën → stereotypen die leven in bepaalde nationaliteiten en komt dit 

dan overeen met persoonlijkheidstrekken zoals je die meet  

 
AGGREGATE PERSONALITY RATINGS  

o Personality Profiles of Cultures Project (McCrae et al, 2005)  

→ onderzocht samen met Terraciano 

o self- and peer ratings of personality: NEO-PI-R: aggregated across individuals, 

standardized scores (culturen=50; SD=10)  

• grote datagroep: 50 verschillende culturen waar ze personality ratings 

hadden, observer beoordelingen maar op ook zelfbeoordelingen van 

individuen binnen die culturen 

• wat gebeurt er als je aggregeert over die individuele beoordelingen? 

o parallels between self- and observer ratings (N ,E ,O,C) 

o aggregate scores make sense 

 

 
AGGREGATE FFM RATINGS MAKE SENSE: (MCCRAE ET AL., 2005) 

 

 

  

 

  

 

o aggregeren over individuele beoordelingen en correleren met vb. een HDI en 

BNP(GPD = bruto nationaal product), dan zie je dat er op geaggregeerd niveau 

serieuze correlaties zijn 

o extraversie correleert sterk met BNP en HDI 

o ook openess en agreableness = eigenaardig  

o de aggregaten gaan in de lijn van wat je zou voorspellen  

 

Je kan kijken naar de scores en ordenen in termen van de scores op 

o je vergelijkt ze onderling door scores te bekijken 

o vb. Fransen hoger of lager dan Filipijnen voor openess 

o zo kan je culturen ordenen (net zoals Hofstede deed met zijn dimensies) 
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SCHMITT ET AL. (2007, JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY)  

o deed dezelfde studies 

o ISDP (international sexuality description project)  

• was vooral bezig met seksualiteit  

• vb.: hoe vaak gebruiken ze condooms 

o 56 nations 

• hier op 5fatorenmodel toegepast  

• heeft deze landen ingedeeld in een bepaalde regios en geaggregeerd over 

landen in die regio 

• één regio die eruit springt: East-Asia (Japan, Korea, Taiwan, Hong Kong) 

• dan kan je culturen ordenen, rangschikken in termen van hoger of lager 

dan gemiddelde 

• hier heb je de 10 clusters en dan heb je een average  
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o Big five inventory (BFI; Benet-Martinez & John 1998) 

o NEO-PI-R (only or N, E and C; rs>. 43) 

o 10 regions: (tussen haakjes: aantal landen die in deze regio vervat zitten) 

• North-America (3) 

• South America (5) 

• Western Europe (8) 

• Eastern Europe (11) 

• Southern Europe (6) 

• Middle East (4)  

• Africa (7)  

• Eceania (3) 

• South and Southeast Asia (5) 

• East Asia (4)  

o vb.: East Asia: Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Taiwan  
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Figuur: neuroticisme  

o vb.: East Asia: scoren hoog neurotisch  

o vb.: Afrika scoort lager 

 

Figuur: extraversie 

o komt overeen met stereotype beeld dat Aziatische landen minder extravert zijn 

 

Figuur: conscientiousness 

o iets raars: die landen zijn enorm goed op tijd, mensen staan in lijntjes te wachten 

op vb. de trein (hoog op conscientiousness), maar als ze zichzelf beschrijven 

krijgen ze het laagste gemiddelde 

o als je kijkt bij Afrika (waar het niet goed georganiseerd is) zie je hoge scores 

o hoe kan dit?  

• soort zelfbeschrijvingsbias in termen van self-enhancement? 

• soort respons karakteristiek 

• verschillende norm die je hanteert? 

vb.: Afrika: op tijd is een uur later ook nog 

vb.: Japan: een uur te laat kan NIET  

o dit zijn zelfbeschrijvingen → altijd kijken of het een reëel verschil is of een soort 

respons tendens  

 

Zo kan je culturen gaan ordenen: 
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TERRACCIANO ET AL. (2005) 

o klopt het nu hoe mensen zichzelf beschrijven met stereotypen die over culturen 

bestaan  

o FFM aggregate trait patterns – FFM national stereotypes? 

o … in general no correspondence, though there are exceptions 

o popular stereotypes:  

• French: charming, agreeable, … 

• Americans: closed and conservative 

• Dutch: grudging, extraverted, … 

 
CORRESPONDENCE NC-RATINGS – AGGREGATE OBSERVER RATINGS 
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Je kan national character ratings gaan verzamelen en culturen ordenen volgens dit 

o je vraagt aan mensen in een cultuur: beschrijf de typische Belg, Duits, Fransman, 

… & dit vergelijken met hoe mensen zichzelf beschrijven in die landen 

o figuur: landen geordend volgens hoogste national character score (NCS) → dus 

diegene die volgens de stereotype redeneringen het hoogst zouden moeten scoren 

voor openess, conscientiousness, … 

o vervolgens kijken naar de NEO PI-R scores die ze zelf gegeven hebben aan 

zichzelf & als dat overeenkomt zou je de scores moeten vinden die ruim boven de 

50 liggen want je geeft de top weer v/d hoogste scores 

o vaak scores van 50 of onder de 50 → komen dus niet overeen 

 

National character ratings en zelfbeoordelingen komen niet overeen 

o geen kern van waarheid across die stereotypen 

o natuurlijk maar één onderzoek, moet gerepliceerd worden en met meer 

representatieve sampling naar kijken, maar zo kan je proeven hoe je dit 

potentieel kan onderzoeken 

o dit onderzoek is wel geplaatst in een heel goede, hoge journal (science) 

o ook veel kritiek op deze studie  

 

5.6 DISCUSSIE  

 

Conclusie 

o culturen maken verschil in veel dingen 

o meting cultuur: inspanningen voor doen (niet zomaar iets nemen dat makkelijk is 

zoals nationaliteit) 

o verschillen binnen culturen dikwijls groter dan verschillen tussen culturen 

o cultuur  individu: opletten met generaliseren  

o ecollogical fallacy: je meet op niveau van individu, aggregeert en doet uitspraken 

over cultuur 

o stereotypen – aggregate traits → geen verband  

o grenzen vervagen (niet alleen geografisch)  

 

Take away message 

o cultuur is dynamisch 

o operationalisatie van cultuur is niet evident  categorisatie  

o emic - epic benaderingen  

o analyseniveau is heel belangrijk: individu → culturele groep 

o er bestaan een aantal modellen die verschillen tussen culturen beschrijven: zijn 

deze nog up to date?  

o variatie binnen is veelal groter dan variatie tussen 

o ‘national character’: geen kern van waarheid  

 

Voorbeeld examenvraag 

Welk van volgende gebruiken en attitudes zijn cross-cultureel universeel:  

1. favoritisme tegenover de eigen groep 

2. solidariteit met de zwakkeren  

3. seksuele jaloersheid 

4. formeel onderwijs  

a) 1 en 2 zijn correct b) 1 en 3 zijn correct c) 2 en 3 zijn correct d) 2 en 4 zijn correct  
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6. EVOLUTIONAIRE VERKLARINGEN  

 

Objectieven les 

o de basisideeën en kernbegrippen v/d evolutionaire theorie kennen 

o de evolutionaire theorie kunnen toepassen voor het verklaren v/d menselijke 

natuur, geslachtsverschillen en individuele verschillen  

o voorbeelden van evolutionaire adaptaties binnen het domein v/d differentiële 

psychologie kunnen geven  

o het werk van Buss i.v.m. mating strategies kunnen toelichten  

o voorbeelden kunnen geven van hoe men evolutionaire basisbeginselen 

wetenschappelijk kan toetsen 

o de beperkingen v/d evolutionaire theorie kunnen toelichten  

 

1. EVOLUTIONAIRE THEORIE: PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN  

 
EVOLUTIE: INTRODUCTIE 

o ieder individu: resultaat van een afstamming (wij zijn een product v/d genen van 

onze grootouders), 2 belangrijke zaken voor afstamming 

a) overleving tot reproductieve leeftijd  

vb: ziekte San Filipo is een kinderziekte die fataal is (zware 

kinderdementie) waarbij ze vaak geen 10 jaar worden = stukje de natuur 

die ingrijpt zodat ze niet kunnen voortplanten (genen kunnen niet verder) 

b) tot reproductie (voortplanting) komen (om je genen te kunnen verder 

zetten) → ook bepaalde evolutionaire voordelen: vb. slim zijn, assertief 

zijn, … 

o elke mens: resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces 

o pre-Darwiniaans: wetenschap had door dat alles verandert vb.: a.d.h.v. 

paleontologie (fossielen)  

• allerlei adaptaties: organismen veranderen en er zijn bepaalde 

lichaamsvormen veranderd 

• sommige species uitgestorven  

o Darwin (‘the origin of species’ 1859) 

• eerste die een theorie gemaakt heeft over de veranderingen  

• gingen toen van creationisme uit (god heeft alles geschapen) = 

controversieel boek 

• adaptaties: aanpassingen aan de omgeving (begrip geïntroduceerd) 

• pad en proces waarlangs deze adaptatie loopt: natuurlijke selectie  

 

Figuur giraffen 

o in hun natuurlijke habitat is het vaak droog, bomen vaak enkel blaadjes bovenaan  

o men weet dat er ooit giraffen waren met kortere nekken maar dat degene met 

een lange nek een adaptief voordeel hadden tegenover degene met een korte nek 

o korte nek kreeg geen eten → lange nekken bleven voortplanten en voortbestaan  

= idee van aanpassing aan de omgeving  

o sommige dieren zijn extreem goed aangepast aan hun omgeving door adaptaties  

o in het begin is er dus altijd variabiliteit (korte en lange nekken) & er is altijd een 

soort competitie vb.: voor voedsel, paren, partner krijgen, … → degene die het 

best aangepast zijn overleven, waardoor adaptieve genen worden doorgegeven en 

je op de duur vb. enkel lange nekken krijgt  
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NATUURLIJKE EN SEKSUELE SELECTIE 

o observatie: mensen/dieren hebben veel nakomelingen & altijd variabiliteit hierin 

o varianten met betere adaptaties (succesvolle varianten): meer kans om hun lijn 

(genen) verder te zetten = ‘survival selection’ = natuurlijke selectie = survival of 

the fittest 

o vb: nestjes met katten  

• altijd de ene sterker dan de andere  

• altijd sterft er wel zeker ééntje vlak na de geboorte (de zwakken) = heel 

gewoon in de natuur  

o alle adaptaties gestuurd door vijandige natuurelementen/specifieke 

omgevingselementen  

vb.: extreme klimaatomstandigheden (vb. droogte, extreme regenval), 

voedseltekort, ziekte (heersende epidemie), bij de giraffen door de droogte waren 

de blaadjes hoger, vijanden in de buur aanwezig  

o adaptaties (evolutionaire psychologie → naar oertijd, voorouders, terug gaan)  

a) voedingsvoorkeur (suiker, proteïnen, vet, …)  

• evolutionaire psychologen gaan ervan uit dat dit adaptief was, want 

vroeger groot voedseltekort en mensen wisten nooit wanneer hun 

volgende maaltijd zou kunnen zijn 

• vetreserve is gemakkelijk om te overleven wanneer er een periode 

geen voedsel was & mensen zonder vetreserve stierven, m.a.w. 

vetreserve is adaptief 

• lang adaptief geweest: zelf terugkeren naar periode tussen 2 

wereldoorlogen → lepels met levertraan gegeven in de scholen om 

aan te sterken, want bevat veel proteïnen en men at vaak maar één 

keer per week vlees en de rest enkel aardappelen, aangezien vlees 

te duur was 

• nu: overaanbod van vet/suiker en ook geen extreem zware jobs 

meer → niet meer adaptief: mensen die te veel vet hebben zijn 

zwaarlijvig en gaan vaker gezondheidsproblemen hebben  

• voorspelling evolutionair psychologen is dat zij minder gaan 

voorkomen in de populatie omdat het minder adaptief is 

b) angst van sommige dieren (bescherming) vb.: spinnen, slangen 

• overblijfsel van iets dat ooit adaptief was 

• mensen die niet bang waren werden veel sneller gebeten en werden 

ziek of gingen dood  
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o adaptief = wanneer het zinvol is voor het overleven van de soort  

o sommige kenmerken weinig adaptief:  natuurlijke selectie  

vb.: mannelijke pauw (heel kleurrijk) = vogel voor de kat & tegen alle principes in 

van natuurlijke selectie en dus niet te verklaren met natuurlijke selectie  

o introductie 2de evolutionaire principe: seksuele selectie  

→ bepaald hoe lichaamsvormen eruit zien, hoe we ons gedragen & welke 

persoonlijkheidskenmerken ons een adaptief voordeel gegeven hebben doorheen 

de tijd  

 

 
SEKSUELE SELECTIE 

o kenmerken die bijdragen tot mating succes (competitief voordeel vb. t.o.v. 

minder kleurrijke pauwen) 

o 2 vormen van selectie/competitie:  

a) intraseksuele competitie: de winnaar kan genen meer doorgeven  

• tussen de leden v/h zelfde geslacht 

• bijna altijd bij mannetjes (onder mannetjes)  

• vb.: mannelijke herten gaan echt vechten om een vrouwtje te 

winnen en de winnaar v/h gevecht geeft zijn adaptieve genen door 

• sterkste, meest agressieve, grootste gewei → deze zaken worden 

ook doorgegeven aan de kinderen 

b) interseksuele competitie: zoeken naar kwaliteiten in een ‘partner’   

• leden van één geslacht hebben specifieke voorkeuren voor iets bij 

het andere geslacht, vaak vrouwtjes (van vrouwtjes naar 

mannetjes toe) die zo’n voorkeur hebben naar de mannetjes toe: 

vrouwtjes zoeken specifieke kwaliteiten in de mannetjes die hun 

aantrekken 

• vb.: pauwen → men gaat ervan uit dat er bruine pauwen geweest 

zijn maar er toevallig een pauw was die een klein beetje kleuren 

had (variatie binnen de pauwen) → door voorkeur vrouwtjes zijn 

mannetjes meer gekleurd geworden  

• hierdoor vaak mannetjes meer gekleurd en mooier in natuur 

• vrouwen hebben zekerheid over het moederschap, mannen niet: ze 

weet zeker dat haar genen doorgegeven worden, dus kan het zich 

permitteren om selectief te zijn  

o differentiële genenreproductie: reproductief succes relatief t.o.v. anderen  op 

grond van succesvolle survival + succesvolle mating competitie  

• sommige succesvoller dan anderen, wat bepaald dit: 

a) degenen die succesvol overleven  

b) degene die succesvol gaan voortplanten (mating competitie) gaan 

meer genen doorgeven naar volgende generaties toe, reproduceren  

o Hamilton 1964: inclusive fitness (IF) theory 

• theorie gebaseerd op differentiële genenproductie 

• niet alleen voortplanting op zich is goed om je genen voort te zetten, maar 

ook ander gedrag (meer bepaald altruïstisch gedrag)  

• altruïstisch gedrag t.o.v. genetische verwanten: door genetische 

verwanten te helpen (genetische gemeenschappelijkheid met jezelf) zorg 

je er ook een deel voor dat je genen blijven voortbestaan 

vb.: je kinderen (50% genen gemeenschappelijk) helpen 
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INCLUSIVE FITNESS 

o = je eigen reproductie succes (= aantal nakomelingen die je effectief zelf hebt) + 

de effecten die je hebt op de reproductie van genetische verwanten, gewogen 

voor de grootte v/d genetische verwantschap  

o impliceert:  

• dat men risico neemt voor genetische verwanten (investering) 

• grootte van dit risico/investering rechtstreeks functie is van de graad 

genetische verwantschap (meer verwantschap, meer risico nemen) 

• vb.: nier afstaan  

→ iemand random in de aula: 10 tal mensen zouden dit nog doen 

→ broer/zus heeft een ongeval en een nieuwe nier nodig: bijna 

iedereen zou hun nier geven  

• hoe meer genetisch verwant, hoe meer risico ze gaan nemen voor iemand 

anders (kinderen/broer/zus 50% genetisch gemeenschappelijk & 

tantes/nonkels/grootouders: 25% & neef/nicht: 12,5% & vreemde: 0%) 

o inclusive fitness (IFT) draagt bij aan het begrijpen van menselijke 

persoonlijkheidskenmerken/trekken zoals altruïsme, zorg voor eigen kinderen vs. 

zorg voor andere kinderen, … (we gaan de zorg voor onze eigen kinderen altijd 

voortrekken, ook in geval van nieuw samengesteld gezin) 

 

 
RESULTANTEN VAN HET EVOLUTIONAIR PROCES 

→ evolutionair proces kan gezien worden als grote filter die 3 dingen doorlaat  

 

1) adaptaties  

o primair product v/d evolutie  

o ‘a reliably developing structure in the organism, which, because it meshes 

with the recurrent structure of the world, causes the solution to an 

adaptive problem’ (Tooby en Cosmides 1992)  

• reliably: adaptatie ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de 

levensloop maar met varianten vb.: snavel (langer of korter) 

• adaptaties zijn altijd een resultante van aspecten uit de omgeving 

• moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem (= elk 

probleem dat zich aandient in het kader van overleving of 

reproductie = evolutionaire uitdaging)  

o kernelement adaptatie: ‘special design’: de eigenschappen van een 

adaptatie als oplossing voor een probleem: efficiëntie, precisie en 

betrouwbaarheid (sleutel die in een slot past)  

vb.: vinken op Galapagoseilanden in 1977 extreme droogte 

• in dat droog jaar: enkel de grotere met langere snavel konden nog 

aan eten, geen bessen meer maar enkel nog zaadjes tussen 

steentjes, degene met korte snavel kregen geen eten meer en 

gingen dood 

• jaar later was de snavel al langer en dus al aangepast naar die 

omgevingskarakteristiek, een oplossing voor een adaptief probleem 

(probleem: voedseltekort door droogte, oplossing = langere snavel)   

o adaptaties zijn op hun beurt vergankelijk in functie van zich wijzigende 

omgevingen (variatie blijft bestaan) 

vb.: voedselvoorkeur voor suikers en vetten 
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• nadien een jaar met weer regenval en bessen = kleinere vogels 

weer in voordeel & hierdoor blijft variatie bestaan in een soort  

• voedselvoorkeur: niet meer zo adaptief zoals het vroeger was 

vb.: xenofobie  

• xenofobie (angst voor vreemden): toen ze in groepen van 100-150 

mensen leefden was dit heel adaptief maar nu bij mensen die in 

grote steden leven is dit totaal niet meer adaptief  

 

2) bij-producten van adaptaties 

o vb.: lamp die behalve licht ook warmte (= bijproduct) geeft 

o vb.: bipedalisme om te surfen/skaten  

• feit dat mensen ooit rechtop zijn beginnen lopen  

• heel functioneel om beter te zien en iets te kunnen doen met je 

handen = primair (functioneel)  

• bijproduct: gebruikt om te skiën, skaten, surfen, … (versterkt)  

o vb.: aspirine (meer als bloedverdunner) maar eigenlijk voor hoofdpijn & 

bijproduct is bloedverdunner 

o kunnen ook bestaan bij persoonlijke eigenschappen of lichaamsvormen 

vb.: vorm neus om een bril te dragen  

• neus primair om te ruiken (functie neus)  

• neus gebruiken om bril op te zetten → vorm neus is functioneel 

geworden, zal blijven bestaan doorheen de evolutie = extra functie 

o bijproducten en bijkomende functies versterken de adaptaties = adaptatie 

blijft veel langer bestaan  

 

3) random variaties, ‘evolutionaire ruis’:  

o neutraal m.b.t. selectie 

o vb.: manier van lopen → iedereen is rechtop beginnen lopen maar nog 

altijd verschillende manieren van lopen (ene heeft een andere gang dan 

een andere) = niet verklaarbaar (random ruis)  

 

→ evolutionaire psychologie is dus primair gericht op beschrijving van adaptaties 

 

 
EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE: 3 UITGANGSPUNTEN  

1) domein-specifiek: adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek 

probleem:  

o adaptief: voorkeur ontwikkeld voor suikerrijk voedsel 

• geen direct nut voor de oplossing van andere problemen → was interessant 

in kader van overleving maar niet in functie van andere dingen (geen nut 

voor andere problemen)  

2) talrijk: groot aantal adaptieve uitdagingen  groot aantal adaptieve mechanismen  

o vb.: ‘natuurlijke’ angst voor verschillende elementen, is protectie tegen de 

verschillende vijanden  

o vb.: veel verschillende soorten angsten  

3) functioneel: onze psychologische mechanismen en systemen zijn functioneel 

afgestemd op het bereiken van een doel  

o vb.: mannen betere ruimtelijke vaardigheden, is functioneel in kader v/h 

jagen, voedsel zoeken  
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HET EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP 3 NIVEAUS VAN DE PERSOON  

1) menselijke natuur (meest bekende, makkelijkste ook binnen de evolutionaire 

psychologie) 

2) geslachtsverschillen 

3) individuele verschillen (moeilijkste om evolutionair te verklaren)  

 

2. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP DE MENSELIJKE NATUUR 

 

Op zoek moeten gaan naar allerlei eigenschappen die zo danig adaptief zijn voor 

iedereen van onze soort dat die typerend zijn geworden voor de mens (voor onze soort)  

o voor ieder van ons een adaptief voordeel 

o dingen die gemeenschappelijk zijn, universeel teruggevonden worden in heel de 

wereld 

 
ERBIJ HOREN  

o Hogan 1983: status (getting ahead) en acceptatie door de groep (getting along) 

als belangrijkste motieven 

• uitsluiting maakt overleven onmogelijk (ergste wat je kon overkomen) 

• geen bescherming, stond je er alleen voor, alleen voedsel zoeken, geen 

voortplanting, … 

• erbij horen en acceptatie v/d groep = eigen aan onze soort (adaptief)  

• mensen die geen moeite deden om erbij te horen, werden uitgesloten en 

stierven uit  

o Baumeister en Tyce 1990: ‘sociale angst’ als een adaptatie om afkeuring/ 

uitsluiting door de groep te vermijden  

• voegt dit toe aan Hogans onderzoek 

• angst om negatief beoordeeld te worden door andere mensen, als dit niet 

zou zijn zouden we ons best niet doen = adaptief dat we bang zijn  

• als je uitgesloten wordt of negatief beoordeeld wordt doet dit pijn & doe je 

moeite om er terug bij te horen  

o Baumeister en Leary 1995: adaptieve functies van de groep voor het individu:  

• delen van bronnen (voeding, info, gereedschappen, notities uitwisselen, 

info doorgeven, …)  

• beveiliging bieden tegen externe dreiging, defensie in groep 

• potentiële partners (reproductie) (ook al uitgangspunt van Hogan)  

• groepen omvatten familie (altruïsme, zorg voor nakomelingen, beschermen 

van je eigen genen, …)  

 

Empirische evidentie voor de adaptieve functies (dat ze dit wel degelijk inhouden):  

o Elder en Clipp 1988: externe bedreiging → groepscohesie stijgt  

• oorlogsveteranen rapporteren 40j na de oorlog de meeste hechte relaties 

met voormalige strijders en band hechter naarmate het aantal 

gesneuvelden toeneemt  

• hoe groter de externe dreiging, hoe sterker de band  

• erbij horen zit in onze natuur 

o Rabbie en Horwitz 1969: delen van bronnen → groepscohesie stijgt 

• meer oriëntatie op de in-group na toekenning van een reward aan één v/d 

groepen  
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• random 2 groepen maken (jij behoort tot groep A jij tot groep B) & 

simpelweg een cadeau geven aan 1 v/d 2 groepen via kop/munt, de 

groepscohesie steeg bij diegene die wonnen maar ook bij die niet wonnen  

o MacDonald en Laery 2005: social pain theory 

• uitsluiting (sociale pijn) en fysieke pijn zijn gerelateerd aan dezelfde 

gebieden in de hersenen (anterieure cingulate cortex: verwerking van 

pijnsignalen) → uitsluiting is ‘letterlijk pijnlijk’, aangezien sociale pijn en 

effectieve pijn dezelfde gebieden in hersenen activeren  

• sociale soorten hebben een straf gemaakt voor als we ons best niet goed 

genoeg doen = fysieke pijn  

• adaptief om gemotiveerd te zijn om bij de groep te horen  

 

 
HELPEND GEDRAG EN ALTRUÏSME 

o evidentie voor de inclusive fitness theory  

o onderliggend principe van altruïstisch gedrag: is functie van genetische 

verwantschap (in dalende volgorde):  

• wie redden uit een brandend huis wanneer je maar 1 x naar binnen kan 

• Burnstein et al (1994) resultaten:  

→ jongere verwanten meer geholpen dan oudere 

→ personen met hogere reproductieve mogelijkheden worden meer 

geholpen (in levensbedreigende situaties) 

→ life or death situaties: jonge kinderen meest geholpen, 75-jarigen 

minst  

→ variant hierop: hongersnood condities: curvilineair verband, piek op 

10-jarige leeftijd 

→ triviale situaties: 75jarigen meer geholpen dan 45 jarigen  

 

 

Grafieken: 

o grafiek 1: neiging om te helpen in functie van het genetische verwantschap  

• vrij steile lineaire functie: meer risico’s nemen voor onze genetische 

verwanten, is echt rechtlijnig in functie van genetisch verwantschap 

• meer broer dan tante dan vreemde 

• in dagelijkse leven zien we dit 

• bij kritische situatie, nog sterker verband   

• inclusive fitness!!  

o grafiek 2: neiging om te helpen in relatie met leeftijd  

• curvilineair verband in een U-vorm 

• in alledaagse situaties degene helpen die het meest hulpbehoevend zijn 

(heel jonge kindjes en oude mensen)  

• kritische situaties: lineair verband waarbij de hele jonge sneller geholpen 

worden dan de hele oude 

• jongste meest helpen, want jonge mensen hebben nog een veel grotere 

reproductieve waarde (kans groter dat ze zich voortplanten en genen 

verder zetten) oudere mensen planten niet meer voort  

• opvallend: gaan er hier van uit dat baby’s even grote kans hebben op 

reproductieve leeftijd als kinderen van 10 j  
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Grafiek 3: neiging om te helpen in functie van leeftijd maar in context 

van hongersnood langduriger probleem  

o piek om te helpen op 10 jaar: baby’s minder snel helpen dan 

10 jarigen en ouderen ook minder 

o in situaties van hongersnood: baby’s nog heel ver van 

reproductiviteit en overleven niet altijd & 10 jarigen dichter bij 

reproductieve leeftijd  

o hier omgekeerde curvinilineair verband  

o heel voorspelbaar a.d.h.v. evolutionaire theorieën en ideeën 

wanneer we wie juist gaan helpen  

 

 
EMOTIES 

o ook menselijke cultuur & expressie van emoties universeel  

o 3 evolutionaire perspectieven op emoties:  

→ maar zo universeel dat het eigen is aan onze soort 

1) universaliteit als criterium voor adaptatie 

• als iets universeel is, is die adaptatie kern geworden v/d menselijke 

soort, als alle mensen dezelfde adaptatie eigenschappelijk hebben  

• vb.: universele erkenning van deze 7 emoties 

• aan wie je dit ook vraagt over heel de wereld, iedereen kan dit 

herkennen, zelfs groepen die volledig afgezonderd zijn in de wereld 

• zodanig universeel dat het wel adaptief moet geweest zijn om die 

emoties te herkennen bij andere mensen  

2) emoties signaleren ‘fitness affordances’ 

• emoties sturen ons in de richting van wat evolutionair adaptief is 

• vb.: erbij horen →  uitsluiting = pijn = motivatie om beter te 

proberen 

• vb.: vermijden van situaties die de fitness aantasten  
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3) manipulatie hypothese: emoties zijn ontwikkeld om de psychologische 

mechanismen van anderen te bespelen, manipuleren  

• vb.: verbale dreiging + boze blik (expressie van woede): meer 

effectief 

• expressie van woede adaptief om de verbale dreiging meer kracht 

te geven 

 

3. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP GESLACHTSVERSCHILLEN  

 
GESLACHTSVERSCHILLEN  

o mannen en vrouwen zijn hetzelfde in domeinen waar ze met dezelfde 

evolutionaire problemen zijn geconfronteerd  

vb.: voedselvoorkeur voor suiker en vet  

o geslachten zullen verschillen in domeinen waar ze geconfronteerd werden met 

verschillende evolutionaire uitdagingen (adaptatie problemen) 

o kernvraag vanuit een evolutionair perspectief op geslachtsverschillen: in welke 

domeinen zijn de geslachten met verschillende uitdagingen geconfronteerd én in 

welke geslachtsspecifieke mechanismen is dit geresulteerd, in welke 

geslachtsverschillen uit dit zich?  

o agressie, jaloersheid, seksuele variatie en partnerselectie 

 

 
AGRESSIE 

o cross-culturele observatie: substantiële proportie v/d moorden gepleegd door 

mannen op mannen 

• overheen heel de wereld terug te vinden 

• mannen zijn gemiddeld agressiever dan vrouwen, scoren hoger op agressie 

o evolutionaire verklaring: seksuele competitie 

a) theorie van ‘ouderlijke investering’ 

• vrouw is het geslacht dat meer investeert in zorg voor het 

nakomelingsgeslacht → biologisch gezien: vrouw baart kind waar ze 

al 9 maand voor zorgt, borstvoeding geeft, zorgt voor opvoeding en 

bescherming = vrouw heeft voorsprong op de man 

• vrouw is zeker van nakomelingen (weet zeker dat ze van haar zijn)  

• vrouw selectief in partnerkeuze (interseksuele competitie): zij kan 

selectief zijn in eigenschappen van mannen 

• intraseksuele competitie onder mannen (om toegang te krijgen tot 

een vrouw) → bij dieren vaak een gevecht en winnaar mag paren 

• belangrijk: dit zijn degene met de adaptieve genen, sterkste, 

grootste zijn, grote geweien maar ook meest agressieve mannetje 

• door intra en interseksuele competitie meer agressiviteit in mannen 

(intra: agressiefste wint & inter: vrouwen willen een man die hun 

kroost kan beschermen) 

b) mannen kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwen  

• grotere reproductievariantie bij mannen (dan bij vrouwen): 

sommige mannen zullen veel nakomelingen hebben, andere bijna 

geen = effective polygyny 

• vb.: robben in California (5% v/d mannetjes produceert 85% v/h 

nakomelingschap) 
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o hoe groter de reproductievariantie tussen de geslachten, hoe heviger de 

competitie binnen het geslacht met de grootste variantie (= mannen), hoe meer 

agressie binnen de soort  

• vrouwen: in beste geval allemaal ongeveer evenveel bevrucht 

• mannen: succesvol of niet  

o soorten met hoge reproductievariantie zijn sterk seksueel dimorf: sterk 

uitgesproken verschil in grootte en structuur (lichaamsbouw) tussen mannetjes en 

vrouwtjes   

vb.: robben 4 tot 1 (mannen 4 keer groter dan vrouwen = sterk seksueel dimorf) 

vb.: chimpansees 2 tot 1 (mannen dubbel zo groot) 

vb.: mensen mannen 12% groter 

o seksueel dimorfisme → evolutionair ontstaan door intraseksuele competitie 

• meer agressie bij soorten die sterk seksueel dimorf zijn  

• altijd als mannen vechten wint de grootste en sterkste waardoor deze 

adaptieve genen worden doorgegeven en de mannetjes steeds groter en 

groter worden → hoe groter dimorfisme 

 

 
JALOEZIE 

o mannen hebben fundamentele twijfel over het vaderschap, is doorgaans minder 

het geval bij moeders 

• vrouwen hebben zekerheid dat hun genen in de baarmoeder zitten 

• heel erg voor mannen als zijn vrouw seks zou hebben met een ander en 

zwanger raakt door die andere man 

• hij riskeert te investeren in genen die niet van hem zijn  

• man seks met een andere vrouw: doet niets af aan de zekerheid dat zij de 

moeder is v/h kind, voor de vrouw evolutionair wel erg dat haar man haar 

in de steek laat voor grootbrengen en beschermen van haar kroost  

o hypothese: mannen en vrouwen zullen verschillen in het gewicht dat ze 

toekennen aan cues die jaloersheid uitlokken (door deze twijfel)  

• mannen: meer gewicht aan seksuele ontrouw (door 

andere genen) 

• vrouwen: meer gewicht aan factoren die het 

langdurig commitment v/d man in gevaar brengen 

vb.: verliefd worden op een andere persoon (zorg 

en bescherming kwijt) 

o resultaten: hypotheses al vaak bevestigd (Buss et al., 

1992), ook met fysiologische metingen: 

• via hartslagmeting, zweetafscheiding, 

gelaatsexpressies 

• beide groepen reageerden sterk afwijzend op de 

beide opties 

• bij geforceerde keuze: sterke verschillen in de lijn 

v/d evolutionaire voorspellingen  

• grafiek: percentage dat seksuele ontrouw erger 

vindt (man vs. vrouw) 
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o cross-cultureel? JA: US, Duitsland, Nederland, 

Korea, Japan, Kroatië ook gevonden  

o niet iedereen kon zich vinden in de evolutionaire 

verklaring → alternatieve verklaringen (DeSteno 

en Salovey, 1996) 

• double shot: mannen denken dat seksuele 

ontrouw leidt tot een romantische relatie 

met de rivaal (evolutionaire verklaring 

omdraaien) 

• reverse double-shot: vrouwen denken dat 

verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw  

o additioneel onderzoek (Buss et al., 1999): kiezen 

tussen 2: wat maakt je het meest van streek?  

• op deze manier kan je de double shot en 

reverse double shot uitsluiten 

• partner vormt een emotionele relatie met 

een ander, zonder seks 

• partner heeft een seksuele relatie met een ander, zonder emotionele band  

→ 35% verschil tussen mannen en vrouwen volgens evolutionaire hypothese, 

verwachtingen = geen evidentie voor double shot en reverse double shot 

o ander scenario: partner én seksueel én emotioneel gebonden aan een rivaal: wat 

vind je het ergste?  

→ 63% v/d mannen vonden het seksuele het ergste t.o.v. 13% v/d vrouwen  

o geslachtsverschil nog groter wanneer men hoog scoort op dispositionele jaloezie 

(Miller en Maner 2009)  

• sommige mensen zijn van nature meer jaloers (soort persoonlijkheidstrek 

ongeacht de situatie) 

• geslachtsverschillen groter als ze eerder jaloers zijn van nature  

 

Samengevat:  

o sterke cross-culturele replicatie v/d bevinding  

o over verschillende methodes 

o double-shot en reverse double-shot hypothese verworpen  

 

4. DAVID BUSS: ONDERZOEK NAAR MATINGSTRATEGIEËN  

 
GESLACHTSVERSCHILLEN: AANTAL SEKSUELE PARTNERS  

o predictie op basis v/d seksuele selectie theorie en ouderlijke investering: het 

geslacht dat minder investeert in zorg voor het nakomelingschap, zal minder 

selectief partners kiezen en zal vaker kiezen voor meerdere bedpartners 

o Buss en Schmitt (1993): ongehuwde M/V universiteitsstudenten werd gevraagd 

hoeveel seks partners ze zouden willen in de toekomst? 

• vrouwen: 1 tijdens de volgende maand en 4-5 in hun hele leven 

• mannen: 2 tijdens de volgende maand, 8 de volgende jaren en gemiddeld 

18 in hun hele leven → meer bedpartners  

• geslachtsverschil van .87 in aantal bedpartners = groot  

o Schmitt et al. (2003): replicatie in cross-culturele studie (52 landen): universeel 

geslachtsverschil in verlangen naar seksuele variatie (volgens predictie van 

seksuele selectie theorie en ouderlijke investering)  
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o ook te zien bij denken aan seks 

• mannen: 37 keer per week 

• vrouwen: 9 keer per week  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GESLACHTSVERSCHILLEN: SEKS MET EEN ONBEKENDE  

o Clark en Hatfield (1989): US studenten (University of Florida) benaderd door 

iemand v/h andere geslacht: 3 condities (vrouw/man)  

• wil je met me uitgaan vanavond? (55% / 50%) 

• wil je mee naar mijn appartement vanavond? (6% / 69%) 

• wil je seks met mij vanavond? (0% / 75%)  

→ dalende lijn v/d vrouwen & in stijgende lijn bij de mannen  

o vrouwen: vonden aanpak erg grof, vreemde vraag 

o mannen: voelden zich gevleid, 25% & weigeraars zochten verontschuldigingen, 

excuses bieden en zeggen waarom ze niet met hun in bed wouden gaan 

o Voracek et al. (2005): replicatie in Oostenrijk  identieke bevindingen  

o houding t.o.v. casual seks: mannen stonden hier meer positief tegenover  

• Oliver & Hyde (1993): d= .81, Peterson en Hyde (2010): d =.45 

• D = geslachtsverschil  

o Angier (1999): trekt deze verschillen in twijfel, vrouwen denken meer aan het 

gevaar dat verbonden is aan het optrekken met een vreemde 

o Clarck (1990): ‘misschien willen vrouwen wel seks met een onbekende, maar 

alleen als hun veiligheid is gegarandeerd’  

o M/V gecontacteerd door goede bekenden die een erg positieve beschrijving v/d 

onbekende gaven (voorstellen aan beste vriend(in)) en nadien dezelfde vragen 

voorgelegd (wat vond je ervan), resultaten:  

• date (91% / 96%)  

• seks (5% / 50%) → niemand bracht veiligheid ter sprake bij de vragen 

achteraf, casual seks door vrouwen wordt minder geaccepteerd in onze 

maatschappij 

o Johnson (1970): 48% v/d Amerikaanse mannen t.o.v. 5% v/d vrouwen interesse 

in buitenechtelijke seks  

o Terman (1938): mannen (N=769) – vrouwen (N = 770) 

• 72% v/d mannen verlangde naar buitenechtelijke seks 

• 27% v/d vrouwen  

o Sigusch en Schmitt (1971): 46% v/d Duitse mannen v/d 6% v/d vrouwen zou 

ingaan op een onenightstand  

o conclusie: hypothese bevestigd, vrouwen zijn selectiever in het kiezen van 

bedpartners en kiezen vaker voor minder bedpartners (ook in combinatie met het 

moederschap) 
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GESLACHTSVERSCHILLEN: PARTNERVOORKEUR  

o partners die reproductief succes vergroten → willen beide geslachten 

o hypothesen:  

• M: fysieke aantrekkelijkheid (goede indicator voor vruchtbaarheid) 

• V: financiële middelen en potentieel (en alle kwaliteiten of eigenschappen 

die hiertoe kunnen leiden, vooral: ambitie, bedrijvigheid)  

o resultaten: hypothesen bevestigd, beide groepen klasseerden andere kenmerken 

(persoonlijkheid!) hogerop in de hiërarchie  

o bevestigd in 37 culturen (Buss, 1989) en gerepliceerd in 2011 (Russock) 

o structural powerlessness hypothese (SPH): alternatieve verklaring voor het 

verschil / Eagly & Wood (1999): mannen geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’ 

• verklaring voor het verschil die hem vindt in de genderrollen 

• vrouwen vinden aantrekkelijkheid even belangrijk maar de man is 

geassocieerd met rol van kostwinner en dit zorgt voor de verschillen 

• alle hypotheses over genderrollen makkelijk te testen, want man en vrouw 

gaan tegenwoordig even veel gaan werken  

• trend (minder belang hechten) verwachten bij vrouwen die steeds 

onafhankelijker worden → niet gevonden  

o  hoe hoger het inkomen/SES van de vrouw, hoe meer belang ze hecht aan 

financiële middelen en SES in een man (Buss, 1989; Delton, Robertson en 

Kenrick, 2006; Todosijevic et al., 2003; Wiederman en Allgeier, 1992) 

 

Tabellen: resultaten van originele studie van Buss  

o hogere cijfers vrouwen: vrouwen vinden het belangrijker dan de man  

o good looks belangrijker gevonden door de man & good financial prospect 

belangrijker gevonden door de vrouw 

o preferend age difference 

• mannen willen een jongere vrouw 

• vrouwen willen een oudere man 

o evolutionaire psychologen verklaren dit:  

• mannen: hoe jonger, hoe vruchtbaarder en hoe meer nakomelingen nodig 

• vrouwen: oudere mannen staan verder in hun carrière, financieel 

krachtiger  
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Figuur: toont hoe onderzoek gebeurd in de evolutionaire psychologie 

o in eerste instantie uitgegaan van natuurlijke selectie & evidentie voor deze theorie 

is enorm 

o hieruit kunnen specifiekere theorieën worden afgeleid (vb.: uiterlijke investering) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: aantal hypotheses opgesteld  

o vb.: de meest zichtbare kenmerken van vruchtbaarheid zijn fysiek, mannen meer 

aandacht voor fysieke kenmerken 

o vb.: als mannen zich hechten aan een serieuze relatie → eerder strategieën 

gebruiken die de zekerheid over het vaderschap vergroot (seksuele jaloezie: 

adaptief)   

o vb.: mannen kiezen eerder jonge vrouwen → kans groter dat ze vruchtbaar is en 

voor meer nakomelingen kan zorgen 

o vb.: vrouwen kijken voor lange termijn relatie waarbij de man financiële middelen 

heeft om haar en haar gezin te onderhouden maar ook 

persoonlijkheidskenmerken als ambitie en bedrijvigheid zijn in voordeel voor het 

kiezen van een levenspartner  
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5. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

 
INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

o moeilijkst te bestuderen vanuit het evolutionair denkproces en meest speculatief  

o vier evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen:  

 

1) omgevingsinvloeden  

o vb.: ieder van ons is voorzien van dezelfde eelt producerende mechanismen in 

ons lichaam maar toch hebben sommige meer eelt dan anderen → omgevings-

invloeden spelen ook mee (timmerman meer eelt aan handen dan 

informaticapersoon) 

o vb.: stresserende omgeving of context (oorlog, natuurramp, … = situaties waarbij 

je een kortere levensduur verwacht): mensen worden impulsiever, hebben 

voorkeur voor onmiddellijke bevrediging ( delayed gratification vb.: op een 

snoepje is 2 snoepjes krijgen),  

o reproduceren (seks) op jongere leeftijd (Frankenhuis, Panchanathan, en Nettle 

2016) 

• speculatief en niet-causaal te interpreteren  

• individuele verschillen op vlak van impulsiviteit 

 

2) interactie met andere persoonskenmerken die een sterke erfelijke component hebben  

o adaptieve zelfbeoordeling van sterktes en zwaktes 

o vb.: sociale interactie (mannen) en lichaamsbouw: succes van strategie (meer 

agressief of meer coöperatief) hangt af van lichaamsbouw (gespierde mannen, 

agressief vs. mager of zwaar: effectiever met coöperatief strategie) 

o stel: mannen kunnen in sociale interactie kiezen tussen: 

• agressieve strategie 

• coöperatieve strategie 

• succes hangt af van lichaamsbouw (erfelijke component) 

o → agressie = reactief erfelijk (Salas-Wright en Vaughn, 2016) 

• reactief: als secundair iets omdat het gekoppeld is aan lichaamsbouw 

(sterkere erfelijke component)  

 

3) frequentie-afhankelijke selectie 

 

4) geen universeel optimaal niveau van persoonlijkheidstrek (zie Nettle, 2006) 

o is niet zo dat één specifiek niveau van extraversie altijd een adaptief voordeel 

gaat geven 
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FREQUENTIE-AFHANKELIJKE SELECTIE 

o succes van een strategie of persoonlijkheidstrek is afhankelijk v/h voorkomen in 

de populatie, vaker voorkomen → minder succesvol  

o vb.: mating strategie van vrouwen, vrouwen houden rekening met:  

• investering in het vaderschap 

• kwaliteit van het genenmateriaal (hoe aantrekkelijk, hoe sterk, gespierd) 

= vaak het één of het andere  

o mogelijkheid dat ze moet kiezen: attractieve mannen kunnen kiezen voor korte 

relatievormen (de vrouw moet dan inboeten op het eerste criterium)  

o 2 verschillende strategieën:  

a) unrestricted marriage strategie 

• attractiviteit: ‘sexy sons’ fenomeen – grotere competitie tussen de 

mannen = succes dealt 

• kiezen voor de genen 

• als veel vrouwen dit doen: sexy sons fenomeen: volledige 

generaties van sexy mannen, meer competitie tussen de mannen = 

vrouwen willen dit uiteindelijk niet meer en zoeken iemand die 

investeert in het vaderschap = ze hebben minder succes  

b) restricted marriage strategie 

• meer vrouwen zoeken mannen om te investeren = succes daalt  

o succes v/d strategie: afhankelijk v/h voorkomen in de populatie, wanneer de 

strategie meer voorkomt in de populatie → minder succesvol 

• vrouwen kiezen voor de investering in het vaderschap 

• typisch: dit soort vrouwen lassen een soort stageperiode in, m.a.w. niet 

onmiddellijk in bed met hun, eerst paar dates 

• als hij kan wachten, is hij waarschijnlijk een goede vader voor mijn 

kinderen 

• man leren kennen & ik toon dat ik seksueel betrouwbaar ben 

• als veel vrouwen dit kiezen op lange termijn → minder aantrekkelijk → 

succes daalt, m.a.w. het veel voorkomen maakt het minder interessant 

voor de seksuele selectie  

 

Artikel baardgroei  

o experiment uitgevoerd bij mannen die verschillende baarden hadden 

o idee: we worden seksueel aangetrokken door partners die iets hebben dat niet 

vaak voorkomt = frequentie-afhankelijke selectie  
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PRISONER’S DILEMMA – DIFFERENTIAL K – THEORY  

o Prisoner’s dilemma: dit principe (coöperatie en non-coöperatie) gebruikt om 

verschillen in leider-volger relaties te verklaren  

o differential K-theory (Rushton, 1985): tradeoff between parental investment and 

mating effort:  

• K= dimensie gaande van laag parental investment en hoog mating effort 

(laag scoren op K) ( lage attachment in kindertijd, hoog machiavelisme, 

hoog risicogedrag) naar hoog parental investment en laag mating effort 

(hoog scoren op K) ( hoge attachement in kindertijd, laag machiavelisme, 

laag risicogedrag) 

• machiavelisme: persoonlijkheidskenmerk: over lijken lopen om hun doel te 

bereiken, liegen, manipuleren, … doel heiligt de middelen 

o idee: de K-dimensie zorgt voor het ontstaan van individuele verschillen in 

persoonlijkheidstrekken  

• K-factor is matig negatief geassocieerd met neuroticisme (-.24)  

• K-factor is sterk negatief geassocieerd met psychotisme (-.67) (anti-

sociale trekken, niets te maken met psychotisch zijn) 

• m.a.w. mensen die hoge K hebben → minder neurotisch, minder hoog op 

psychoticisme, minder hoog op machiavelisme  

• onderzocht a.d.h.v. model van Eyesenck (enkel extraversie is hier dus nog 

te kort, penmodel) 

• idee dat heel het idee van de trade-off (ouderlijke investering en mating 

effort) en hoe je hierop gepositioneerd bent zorgt voor 

persoonlijkheidsverschillen: ene meer neurotisch, ene hoger op 

psychotisisme, … → hierbij horen de trekken: risicogedrag, machiavilisme  

• geslachtsverschil: vrouwen scoren hoger dan mannen 

o 2 manieren om het aantal nakomelingen te maximaliseren:  

• mating efforts (zoveel mogelijk seks met andere mensen)  

• ouderlijke investering  

o idee is dat er een trade-off bestaat tussen die 2: je kan niet oneindig veel 

kinderen maken en als baby in de steek laten  

• altijd iets van ouderlijke investering nodig om die groot te brengen tot een 

reproducerende leeftijd  

• er moet een evenwicht zijn  

 

Foto: K-dimensie: met het basisidee dat deze dimensie zorgt voor individuele verschillen 
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NETTLE (2006) – THE EVOLUTION OF PERSONALITY VARIATION IN HUMANS AND OTHER 

ANIMALS (AMERICAN PSYCHOLOGIST) 

o observatie: traits, intelligentie, … : 30% - 60% genetische basis 

o hoe kunnen we deze genetisch bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren = niet 

makkelijk 

o Tooby en Cosmides (1990, 1992): “human genetic variation … is overwhelmingly 

sequestered into functionally superficial biochemical differences, leaving our 

complex functional design universal and species typical” (p25, 1992)  

o verwacht geen grote individuele verschillen, waarom: ‘winnowing effect of natural 

selection’ → er zal weinig genetisch bepaalde variatie overblijven voor fitness 

gerelateerde eigenschappen 

o natuurlijke selectie heeft een vernauwend verband 

• onsuccesvolle varianten weg 

• reduceert de individuele verschillen  

o “heritable variation in a trait generally signals a lack of adaptive significance” 

(Tooby en Cosmides 1990, p38) → feit dat er hierbij zoveel variatie inzit wil dit 

wijzen op een tekort aan adaptatie 

 

Klopt deze redenering? Nettle gaat hiertegen in: 

o observatie: genetische variabiliteit is observeerbaar in alle soorten (komt 

systematisch voor) 

o verschillende mechanismen om dit te verklaren:  

• soms zijn er alternatieve gedragsstrategieën mogelijk die even adaptief 

zijn (lage score op E, hoge score op E): lage score op extraversie: 

misschien minder mating succes (minder snel mensen benaderen), maar 

mensen die hoog scoren zijn avonturiers dus meer kans dat ze iets 

tegenkomen (meer risico) en minder kans op overleven 

• geen ‘universeel optimum’ op elk van die big five elementen van wat het 

meest adaptief is  

• hierdoor blijft genetische variabiliteit bestaan (die aan de basis ligt van E), 

waarom er nog genetische verschillen zijn 

o bestuderen hoe variatie kan voortbestaan ondanks selectie (want reduceert 

variantie, haalt alle individuele verschillen eruit) én kan bijdragen tot fitness 
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WAAROM KAN VARIATIE BLIJVEN BESTAAN? (NETTLE, 2006)  

o mutatie (komt weinig voor) introduceert nieuwe varianten (= bron van variatie)  

natuurlijke selectie verwijdert varianten (houdt enkel meest adaptieve in leven) 

• meer genen betrokken: grotere kans op genetische variatie  

o trade-off: als 2 niveaus op een trek (hoog en laag) dezelfde fitness hebben 

(allebei even goed zijn voor overleving en voortplanting), dan zou het verhogen 

van het trekniveau sommige aspecten van fitness verbeteren, en tegelijkertijd 

andere aspecten van fitness verslechten ( verschillende aspecten aan fitness, 

vb.: zwaardstaartvis)  

• stel dat we allemaal extraverter worden: voordeel mating succes maar 

nadeel overleven  

• investering in het ene gaat dikwijls ten koste van het andere  

• op ieder moment/plaats: 

→ een optimaal niveau van een bepaalde trek (vanuit het standpunt 

van fitness)  

→ kan heel vlug wijzigen in functie van veranderende 

omgevingsaspecten 

 
TRADE-OFF 

Vinken op Daphne (Galapagos eiland)(fysieke kenmerken) 

o 1977: enorme droogte  

o eerste effect: grotere vinken, met langere snavels in het voordeel (voeden zich 

met zaden) 

o 1978:  

• lichaamsgrootte: + 0,31 SD (t.o.v. 1976) 

• snavel: +4% 

o 1978: opnieuw regen, genetische diversiteit bleef behouden (kleinere vogels in 

voordeel opnieuw omdat ze minder energie moesten verdoen) 

 

Guppen (Trinidad) 

o overerfbare variatie in gedragseigenschappen vb.: waakzaamheid  

o manifest in functie van andere visetende vissen in de omgeving (reeds over een 

periode van ongeveer 20 jaar)  

• wateren zonder visetende vissen: minder waakzame vissen (er zijn geen 

directe vijanden in hun omgeving)  

• wateren met visetende vissen: hoge waakzaamheid  

o zelfde vissen: gedragsverschil door omgeving vb.: vissen van beneden naar boven 

brengen, duurt 20 jaar voor er veranderingen zijn in waakzaamheid, wordt in de 

genen overgedragen & niet op basis van individuele ervaringen  

o trade-off waakzaamheid  

• voordelen: je wordt niet opgegeten 

• nadelen: je kan minder tijd besteden aan paren, vrouwtjes zoeken 

o genetische variabiliteit blijft bestaan 

o natuurlijke selectie laat de populatiedistributie variëren i.f.v. de densiteit v/d 

vijandige omgeving  

 

Koolmezen (parus major): variatie in termen van agressie (“exploratie”) 

o vrouwtjes: in functie van aanbod van voedsel  
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• magere jaren: positief verband met survival voor vrouwtjes, ze winnen het 

gevecht om eten, voordelig om agressief te zijn, want er is niet veel 

voedsel, dus je moeten vechten en winnen is overleven  

• jaren van overvloed: negatief verband met survival voor vrouwtjes, ze 

komen in aanraking met gevaarlijke en agressieve tegenstanders, is een 

onnodig risico en mannetjes willen ook niet zo graag agressieve vrouwtjes 

dus slecht voor seksuele selectie  

o mannetjes: omgekeerd patroon  

• magere jaren: negatief verband met survival, territoriumafbakening 

minder belangrijk, er sterven er genoeg door voedseltekort, beter niet zo 

agressief zijn  

• jaren van overvloed: positief verband met survival, competitie voor 

territorium wordt opnieuw groter, adaptiever om agressieve eigenschappen 

te hebben  

o niveau van exploratie: kosten en baten  

o optimale balans: afhankelijk van:  

• locale condities  

• geslacht  

o er is dus een optimum i.f.v. fitness, maar afhankelijk van diverse factoren die vlug 

kunnen veranderen 

 
INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID (NETTLE, 2006) 

o a) neuroticisme b) extraversie c) openheid voor ervaringen d) aangenaamheid e) 

consciëntieusheid  

o trade-off: zowel voor- als nadelen gepaard met een stijgend trekniveau → 

individuele variabiliteit blijft bestaan  

o de persoonlijkheidskenmerken zijn normaal verdeeld → er MOET iets adaptief aan 

zijn 

 
NEUROTICISME 

o positieve effecten:  

• angst heeft een signaalfunctie voor gevaar  

• ‘kanarie’ functie 

• mensen die neurotisch zijn gaan sneller gevaar signaleren  

• neuroticisme is ook gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit 

• faalangst zorgt ook voor motivering  

o negatieve effecten:  

• psychische stoornissen: depressie, angst  

• fysieke gezondheid = minder goed door chronische activatie van stress 

mechanismen  

 
EXTRAVERSIE 

o positieve effecten:  

• sociabiliteit  aantal seksuele partners (grotere kans op voortplanting)  

• vluggere integratie in sociale groepen  

• optimisme (langer leven)  

o negatieve effecten:  

• sensation-seeking & risicogedrag (avonturisme) 

→ vaker ongevallen  

→ vaker unsafe seks (SOA’s)  
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• echtscheidingen (kinderen “overlaten” aan stiefouderschap, risico 

gezondheid kind)  

• risico’s voor overleving (personal survival) en welbevinden van kinderen 

(offspring welfare)  

 
OPENHEID VOOR ERVARINGEN  

o positieve effecten:  

• exploreren van mogelijkheden  

• creativiteit wordt meer attractief gevonden door vrouwen (voornamelijk 

tijdens de vruchtbare periode in de cyclus) (Haselton en Miller, 2006) 

(mating succes)  

• poëten en kunstenaars hebben meer seksuele partners (Nettle en Clegg, 

2006)  

o negatieve effecten:  

• schizotype eigenschappen, eigenaardige percepties (dingen zien/horen die 

er niet zijn)  

• paranormale overtuigingen  

• psychose, schizofrene kenmerken  

 
AANGENAAMHEID  

o positieve effecten:  

• empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie  

• coöperatie brengt op  

• altruïstisch gedrag (zie inclusive fitness) en reciprociteit (wederkerigheid: 

door dingen te geven, altruïstisch te zijn krijg je ook dingen terug) 

• voordeel door in groep te leven  

o negatieve effecten:  

• weinig gevaloriseerd op het economisch slagveld → onaangename mensen: 

hogere jobs, verdienen meer, meer succes, …  

• zodanig altruïstisch dat persoonlijke belangen ondergeschikt worden  (je 

niet laten doen, mensen geen gebruik laten maken van je) 

• ‘unconditional trust of others is almost never an adaptive strategy’ (vb.: 

slachtoffer van bedrog) 

 
CONSCIËNTIEUSHEID 

o positieve effecten:  

• werkgerelateerd (planmatig, strict, georganiseerd) 

• betrouwbaar 

• ambitie 

• zelf-controle-bijsturing  

o negatieve effecten:  

• perfectionistisch (zich kunnen verliezen in details), inflexibel (bij 

onverwachte omstandigheden), rigide (OCPD, eetstoornissen)  

• opportuniteiten missen, zijn geen norm/regel brekers  

• laten directe kansen liggen & laten kansen liggen op mating succes 

vb.: minder vaak op café dus minder snel iemand leren kennen 
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NETTLE (2006): CONCLUSIES 

o trade-offs: gezien er geen onvoorwaardelijk optimaal niveau is van elk v/d 5 

trekken (met elk zijn costs en benefits) zal genetische variabiliteit (of individuele 

verschillen) blijven bestaan in de populatie  

o MacDonals (1995): ‘fitness disadvantages at the extremes’ → heeft een 

stabiliserend effect voor gemiddelde-scores 

• heeft enkel effect op de extremen in de distributie 

• de kosten zijn enkel verbonden met degene die heel extreem laag en 

extreem hoog scoren op die big five kenmerken en dit zou dan uiteindelijk 

stabiliserend werken waardoor iedereen gemiddelde score zou moeten 

hebben 

o Nettle (2006): normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de 

richting van de selectie, dus geen stabiliserend effect, maar fluctuatie  

o normaalverdeling is er omdat in een bepaald moment v/d tijd worden mensen 

extraverter, maar botsen dan op de nadelen waardoor ze dan naar de andere kant 

teruggaan  

o opmerking: sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, maar 

toch blijft erfelijke variatie bestaan (vb.: fysieke symmetrie)  

o !!! mutaties zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van a-symmetrie !!! 

 

6. ONDERZOEK NAAR DE PERSOONLIJKHEID VAN DIEREN  

 

Zie hoofdstuk persoonlijkheid. 

 

7. BEPERKINGEN VAN DE EVOLUTIONAIRE THEORIE 

 
BEPERKINGEN VAN DE EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE 

o adaptaties lopen over duizenden generaties: precieze selectieve krachten zijn 

moeilijk te achterhalen, soms speculatief 

o moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn 

veranderd 

o waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie: de 

evolutionaire theorie valt ook onder de biologische verklaringsmodellen, sociale 

verklaringen zitten hier niet bij 

o afhankelijk van de kennis over psychologische mechanismen vb. onderzoek 

omtrent jaloezie: welk zijn de uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee 

gepaard, …  

o verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch 

onderzoek  

o essentie: je kan hypotheses afleiden uit die theorieën en ze testbaar maken 

 
TAKE-AWAY MESSAGE  

o levert heel wat interessante hypothesen op  

o empirische ondersteuning voor een aantal basisideeën  

o niet evident om toe te passen voor het verklaren van individuele verschillen, maar 

is een terrein ‘in progress’  

o Nettle (2006): interessante bijdrage voor het FFM 

o Scope: humaan – niet humane wezens 

o opletten voor reductionisme 


