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Differentiële psychologie 
Hoofdstuk 1: Interesses 

1. Structuur van interesses 
1.1  Interesses als individueel verschil 
- Heel wat verschillen tussen personen, onderscheiden in: 

o Aard: Bv.: Meer artistieke, sportieve, of ondernemingsinteresses, … 
§ Je kan een smal interessegebied hebben (Bv.: Enkel sportieve 

interesses) 
§ Of een breed interessegebied (Bv.: Sportieve en artistieke interesses)  

o Intensiteit: Hoe meer hobby’s, hoe minder tijd in 1 hobby en hoe minder 
intens. 

- Motivationeel aspect: Als je in iets bent geïnteresseerd, ga je je beter inzetten en 
meer tevreden zijn.  

o Bv.: Studies die je liggen vs. studies die je niet interesseren.  
o Belangrijk voor de predicatieve validiteit van interesses: 

§ Men wil mensen sturen naar werkomgevingen/studies/… waarin ze 
geïnteresseerd zijn. Men onderzoekt de interesses om te voorspellen 
waar ze thuishoren, om te oriënteren naar een omgeving waar mensen 
tevreden zijn.  

§ Interesses ≠ goede predictor voor prestaties: Bv.: Het is niet omdat je 
psychologie graag doet, dat je goede punten behaalt.  

§ Goede predictor: tevredenheid: Bv.: Als je een leerling oriënteert naar 
een bepaalde studierichting, wil je dat die persoon tevreden is met de 
studiekeuze. Je moet een match zoeken tussen de interesse van de 
persoon en de aspecten van de omgeving waarin je die persoon 
oriënteert.  

- Invalshoek vanuit de praktijk: interesses als oriënterend vermogen 
o Bv.: Leerlingenbegeleiding, CLB, arbeidsmarkt, revalidatie, outplacement, … 
o Als je mensen hun interessegebieden kent, kan je daarmee verder werken om 

mensen te helpen (her)oriënteren. 
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1.2  Persoons- en omgevingskenmerken 
Þ Alle mogelijke interesses kun je onderbrengen in 1 of meerdere categorieën: RIASOC  

Þ Ook omgevingstype: belangrijk bij het oriënteren; je moet de interesse ook meten in 
een bepaald terrein, zodat er een match is tussen de interesse in beide.  

Þ Ideale beeld: hetzelfde model gebruiken voor persoon en omgeving  

1.2.1 Het realistische/praktische mens- en omgevingstype  
- Realistische menstype:  

o Direct en manipulatief omgaan met dingen 
§ Bv.: Machines, gereedschap, dingen, planten en dieren 

o Goed technisch inzicht, handvaardig  
o Gebruikt graag zijn lichaamskracht 
o Houdt niet van sociale bezigheden en mist er de vaardigheden voor 
o Bv.: Een bouwvakker 

- Realistische werkomgeving: 
o Machines, gereedschap, dingen, planten en dieren 
o Omgeving stimuleert en beloont  

§ Mechanisch-technische en motorische vaardigheden 
o Biedt ruimte aan  

§ Praktische, productieve en materialistische waarden 
§ Robuust, avontuurlijk en soms zelfs risicovol gedrag  

o Aangepast gedrag en degelijk uitvoeren van taken  
o Bv.: Een werf 

1.2.2 Het intellectuele/onderzoekende mens- en omgevingstype  
- Intellectuele menstype: 

o De hem omringende, natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via 
observatie en onderzoek doorgronden en beheersen  

o Wetenschappelijke en mathematische vaardigheden  
o Afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden 

vereisen 
o Bv.: Een burgerlijk ingenieur 

- Intellectuele werkomgeving: 
o Onderzoekende werkzaamheden om problemen oplossen of kennis vergaren 
o Omgeving stimuleert en beloont  

§ Analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden 
o Weinig administratieve vaardigheden 
o Biedt ruimte aan  

§ Theoretische, creatieve en ideële waarden 
§ Volhardend, kritisch en soms zelfs sceptisch gedrag  

o Goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van 
praktische problemen 

o Bv.: De universiteit  
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1.2.3 Het artistieke mens- en omgevingstype  
- Artistieke menstype: 

o Voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteiten waarin hij zich op 
kunstzinnige wijze kan uiten  

o Bezit artistieke vaardigheden 
§ Bv.: Toneelspelen, schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, 

musiceren of dansen 
o Houdt niet van geordende, systematische werkzaamheden 
o Bezit weinig administratieve vaardigheden 
o Bv.: Een acteur 

- Artistieke werkomgeving: 
o Creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst 
o Vaardigheid op 1 of meerdere van de gebieden gewenst 
o Omgeving stimuleert en beloont 

§ Esthetiek, verbeelding, oorspronkelijkheid 
o Biedt ruimte aan 

§ Origineel, onconventioneel en soms zelfs rebellerend gedrag  
o Doel: leveren van artistieke producten of producties  
o Bv.: Een museum/een toneelpodium  

1.2.4 Het sociale mens- en omgevingstype  
- Sociale menstype: 

o Met andere mensen omgaan om ze te informeren, onderwijzen, ontwikkelen, 
genezen, verzorgen of amuseren 

o Contactuele vaardigheden 
§ Bv.: Tact, geduld, aandacht  

o Houdt niet van technische bezigheden en bezit de vaardigheden niet 
o Bv.: Een klinisch psycholoog  

- Sociale werkomgeving: 
o Met mensen gewerkt, in een helpende of dienstverlenende zin 
o Omgeving stimuleert en beloont 

§ Interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden 
o Biedt ruimte aan 

§ Humanitaire waarden 
§ Begripvol, geduldig en tactvol gedrag  

o Verzorgen, genezen, troosten, onderwijzen, voorlichten en vermaken van 
anderen 

o Bv.: Een psychiatrische instelling/het CLB  

1.2.5 Het ondernemende/enterprising mens- en omgevingstype 
- Ondernemend menstype: 

o Streeft naar organisatorische, politieke of economische doelen  
o Goede leiding, weet anderen te overtuigen  
o Houdt niet van wetenschappelijke activiteiten, geen vaardigheden voor 
o Bv.: Een econoom 

- Ondernemende werkomgeving: 
o Met mensen werken in een commerciële, politieke of leidinggevende zin 
o Omgeving stimuleert en beloont 

§ Interpersoonlijke vaardigheden van overtuigende en gezaghebbende 
aard 

o Biedt ruimte aan 
§ Commerciële en politieke waarden 
§ Doelstellingen zoals succes, macht, populariteit en bekendheid  

o Iets van anderen gedaan krijgen, verkocht krijgen, producten of ideeën 
o Bv.: Een politieke partij/een bedrijf 
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1.2.6 Het conventionele mens- en omgevingstype  
- Conventionele menstype: 

o Voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden die een precieze & 
systematische aanpak vergen 

o Bezit administratieve vaardigheden  
o Afkeer van onduidelijke en ongestructureerde activiteiten 
o Mist artistieke aanleg 
o Bv.: Een boekhouder 

- Conventionele werkomgeving: 
o Handhaven en toepassen van regels en voorschriften 
o Omgeving stimuleert en beloont 

§ Administratieve vaardigheden 
o Vereist vermogen om volgens strikte normen en standaarden te werken 
o Biedt ruimte aan 

§ Zekerheid, duidelijkheid, stabiliteit 
§ Conformistisch, betrouwbaar en ordelijk gedrag 

o Beroepen op administratief gebied, ordehandhaving en wetstoepassing 
o Bv.: Een rechtbank  

1.3  Modellen en taxonomieën  
Succes van de P-O koppeling afhankelijk van o.m. breedte en betrouwbaarheid 
waarmee de eigenschappen van de persoon en omgeving worden gemeten.  

Taxonomie = De wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen.  

Þ Taxonomie van John Holland: RIASOC/RIASEC-model (= intuïtief opgebouwd)  

2. RIASEC: Model en assumpties 
2.1  Het model 
Þ Onderlinge verwantschap: hexagonaal model 

- Diametraal:  
o R: Werken met dingen Û S: Werken met mensen 

§ Staan het verst van elkaar, kunnen wel gecombineerd worden (weinig) 
o I: Denken Û O: Doen 

§ Kan samen voorkomen, maar weinig  
§ Bv.: Een fondsenverwerver voor de universiteit: die moet de taal van de 

academici spreken, maar die moet ook de taal van ondernemers spreken. 
o A: Regel-openbrekend Û C: Regelvolgend  

§ Kan voordelig zijn om beide te hebben 
§ Bv.: Je moet een goede, creatieve muziekgroep zijn, maar je moet ook 

wel geld kunnen binnenbrengen om als muzikant te kunnen overleven. 
- Aangrenzend: 

o A en I: Bv.: Architect – Ingenieur  
o O en S: Bv.: Lobbyen, sponsoring zoeken 
o O en C: Bv.: Een fuif organiseren: geluidsnormen respecteren 
o …  

Þ Geeft combinaties weer van wat dichter bij elkaar ligt, wat verder van elkaar ligt en wat 
tegenover elkaar staat. Zowel bij mensen als omgeving.  
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2.2  Oorsprong van het model  
- John Holland:  

o 1959: Artikel in de ‘Journal of Counseling Psychologie’  
o 1966: ‘The Psychology of Vocational Choices’ = boek over interesses en 

beroepskeuzes. Het is een oud model, maar de ‘6-hoek’/hexagonaal model staat 
nog steeds op de kaft.  

o 1973-1997: ‘Making Vocational Choises’  
§ Ontwikkelde een model dat tegelijk gebruikt kon worden om interesses 

bij mensen te meten en omgevingen te typeren  
§ Model beheerst tot vandaag de agenda van interesse- en P-E fit 

onderzoekers (= personal-environment) 
§ Het is een intuïtief opgebouwde theorie  

• Later werd het wetenschappelijk opgebouwd en uitgewerkt.  

2.2.1 Holland’s basisassumpties 
- Beroepskeuze is een expressie van de persoonlijkheid  

o Mensen doen waar ze goed in zijn of graag doen 
o Het is een uiting van hun persoonlijkheid 
o = Sterke assumptie, indien waar: geen persoonlijkheidsonderzoek meer doen 

en enkel RIASEC-model gebruiken om iemands persoonlijkheid te schetsen 
 

- Interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragen (Volgt uit de 1e stelling) 
 

- Stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis:  
§ Indien fout, nog steeds communicatieve betekenis & kern van waarheid 
§ Niet op iedereen van toepassing, maar wel een functie  
§ Stereotypen om keuzes te maken   

• Bv.: Een opleiding kiezen o.b.v. een stereotype 
 

- Mensen met eenzelfde beroep hebben een gelijkend persoonlijkheidsprofiel en 
persoonlijkheidsontwikkeling: 

o Bv.: 500 lln. komen terecht in de richting psychologie omdat ze sociale 
interesses hebben en een sociaal profiel. De bedoeling van de opleiding is dan 
om je verder te vormen naar dat profiel van een psycholoog, dus die 500 lln. 
zullen min of meer eenzelfde ontwikkeling kennen tot psycholoog. 

o = Vergezocht, maar niet zo eigenaardig 
 

- Gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig 
reageren, problemen oplossen, en situaties structureren: 

o Gevolg van dezelfde opleiding en training 
 

- Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening, en prestatie zijn functie 
van P-E match  

 

 

 

 



 
 

Tiffany Volckaert 
 

6 

2.2.2 Holland’s werkassumpties 
- Personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met 6 theoretische 

menstypen: RIASOC 
- Hetzelfde geldt voor omgevingen (Bv.: Beroepen of opleidingen) 
- Personen zoeken omgeving die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun 

geprefereerde activiteiten, belangstellingen en waarden 
o Omgevingen worden ook door de personen gemaakt 
o Mensen kunnen zich heroriënteren 

- (Criterium)gedrag is het resultaat van de interactie tussen persoon en omgeving  

! Opletten met stereotypes.  

- Bv.: Een zanger van een heavy-metal groep (artistiek) is bv. ook een minister in 
Australië (ondernemend en sociaal).  

- à Je mag niet alleen stilstaan bij de stereotypes, maar ook leren kijken naar de 
tussenliggende letters van het RIASEC-model 

2.3  RIASOC-lettercodes 
- Relatief belang van de dimensies: De similariteit van P/O met elk van de typen wordt 

uitgedrukt in een lettercode 
- De eerste letter is het type waarmee de grootste similariteit werd vastgesteld, dan de 

2e hoogste, … 

Þ Verschillende instrumenten om de similariteit te meten: 

- Persoon methode:  
o SDS (Self-Directed Search) 
o Individu gaat zelf aan de slag met zijn interessepatronen  
o Test geeft informatie over interessepatroon, daarna zelf gaan exploreren 
o Bv.: Lijst van activiteiten: aanduiden hoe centraal ze staan in je leven.  

- Beroepskeuze Zelfonderzoek (BZO)  
- Omgeving:  

o PCI (Position Classification Inventory), FPT (Functie Profiel Test) 
o Bv.: Om opleidingen, werkorganisaties in kaart te brengen. 
o Interesseprofiel vergelijken met wat men in zijn job doet  
o O*NET: Een RIASEC-typering gemaakt voor een hele reeks beroepen en tegelijk 

de opleidingen aangegeven die voorbereiden op dat soort beroepen en de 
nodige competenties.  

§ Bv.: “Hoe vaak komen onderstaande activiteiten voor in uw huidige job?” 
§ Gebruiken bij aanwerving of om meer te weten te komen wat iemand 

precies doet  
- Expert methode: Interbeoordelaars-overeenkomst garandeert betrouwbaarheid 
- Incumbent methode: a.d.h.v. het gemiddelde 

o Bv.: Je bent geïnteresseerd in een groep klinische psychologen à 
interessevragenlijst laten invullen à a.d.h.v. het gemiddelde van de antwoorden 
besluiten wat er belangrijk is in dit beroep.  

- Simon-test: Voor opleidingen 
o Expert methode + incumbent methode: o.b.v. interessegegevens van veel 

studenten bekomen we een prototype interesseprofiel die bij deze opleiding 
horen 

o Bv.: Klinische psychologie à Sociaal – artistiek 
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2.3.1 Consistentie van de lettercode 
- Minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de 1e 2 letters groter is 
- Bv.: R & I liggen naast elkaar en R & C liggen naast elkaar. Maar R & A of R & O liggen 

al wat verder van elkaar, want daar zit al een letter tussen.  
- Als je uitkomst 2 letters naast elkaar is = consistent en relatief makkelijk te oriënteren 
- Weinig consistent: komt weinig voor  
- Consistentie in de persoonscode: Hoe consistenter, hoe stabieler het profiel  
- Consistentie in de omgevingscode: Verscheidenheid v/d eigenschappen waarop het 

profiel beroep zal doen/doet  
- Aangeduid met een cijfer van 1 tot 3  

o 1: Je 1e 2 letters liggen tov. elkaar in het hexagonaal model 
o 2: Er ligt 1 letter tussen je 1e 2 letters uit de code 
o 3: Je 1e 2 letters liggen naast elkaar (= meest consistent)   

§ à Soort van cosinus functie 

2.3.2 Differentiatie  
- Letters verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd 

o 1 letter die eruit springt: relatief makkelijk om iemand te oriënteren 
- Goed gedifferentieerde profielen (met voldoende afstand tussen de typen) geven aan 

dat de P/O gekenmerkt wordt door een duidelijk af te lijnen interessepatroon 
- Meer stabiliteit bij sterk gedifferentieerde codes  

o Bij dicht op elkaar gelegen scores: wisselen van lettercode  

Þ Verschillende indexen om dit te meten in grote groepen: 

- Verschil tussen de score op de 1e en laatste letter 
- Iachan-index: Er is ook tussen de letters variabiliteit 

o X1, X2 en X4 respectievelijk verwijzen naar de 
scores op de hoogste, de op 1 na hoogste en 4e 
schaal in de lettercombinatie 

o Steunend op de metrische afstand tussen de 
letters in de code  

§ Twee gelijke lettercodes kunnen immers verschillende onderliggende 
ruwe scorepatronen hebben  

• IROSAC  
• Jan: R=13, I=14, A=5, S=9, O=10, C=3  
• Piet: R=22, I=24, A=7, S=9, 0=10, C=3  
• Volgens de eerste calculatie zijn ze beiden even consistent (=3) 

maar er is een grote metrische afstand tussen I en R voor Jan.  

2.3.3 Congruentie  
Belangrijkste begrip! 

- Matching tussen P en O  
- Enorme invloed op het P-E fit idee 
- Incongruentie: Wanneer de 

omgeving weinig aandacht heeft 
voor de karakteristieken die 
personen belangrijk vinden 

o Bv.: Primaire letter in het 
omgevingsprofiel is A, terwijl 
de primaire letter in het 
persoonsprofiel C is (staat 
tegenover elkaar!)  

- Zener-Schnuelle-index: meest gebruikt om congruentie uit te drukken (score 0-6) 
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3. Person-environment fit 
Þ Verschillende vormen van P-O fit in de arbeids- en organisatiepsychologie: 

- Subjectieve fit: Persoon denkt na, maakt dan een inschatting 
o Bv.: “Denk je dat je op je plaats zit in je studierichting?” 

- Objectieve fit: Een berekening a.d.h.v. de Zener-index; bepaalde omgevingscode en 
dan met een formule de 2 gaan combineren 

Þ Beide belangrijk, ook al weet je met subjectieve fit weinig.  

- Supplementaire fit: Iemand oriënteren in meer van hetzelfde (= gelijk) 
o Bv.: Je wordt georiënteerd in een studierichting die gelijk is aan je interesses 

- Complementaire fit: Iemand oriënteren in minder van hetzelfde (= ongelijk) 
o Bv.: Je wil een team werknemers samenstellen. Je hebt er belang bij dat ze 

verschillen zodat ze samen alle mogelijke interesses en capaciteiten hebben. 
Wat is de toevoeging van iemand? Brengt die persoon iets anders binnen in de 
omgeving?  

o Bv.: Relaties à Zoek ik een partner die lijkt op mij of vind ik het net leuk dat 
we verschillen en elkaar aanvullen?  

Þ Environment-component verder opgesplitst:  

- Person-Organisation fit: (mis)fit met een specifieke organisatie 
- Person-Vocation fit: (mis)fit met je roeping/ beroepsgroep (bv.: terrein psychologie) 
- Person-Group fit: (mis)fit met de groep, de collega’s 
- Person-Job fit: (mis)fit met het werk dat je moet doen, inhoudelijk  

Þ Commensurate measurement: Fit vergelijken op dezelfde kenmerken. De fit bekijken 
a.d.h.v. 1 specifiek model dat van toepassing is op de persoon en de omgeving. (Holland) 

Þ Judge & Kristof (2004):  

- Perceptuele interactie: Hoe beïnvloedt de persoon de perceptie van de omgeving?  
- Iedereen neemt andere dingen in een omgeving waar, iedereen gaat bepaalde 

accenten leggen. Perceptie van een omgeving = gekleurd  
o Mate van overeenstemming tussen verschillende personen omtrent hoe ze de 

omgeving waarnemen 
o Potentieel een discrepantie tussen interne en externe perceptie van de 

omgeving:  
§ Externe beleving: Bv.: Een visitatiecommissie die de opleiding komt 

beoordelen 
§ Interne beleving: Eigen beleving van de omgeving.  
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3.1  Toepassingen: AS(TM)A-model 
Þ Zorgt voor homogeniteit binnen organisaties (als je het hele model doorloopt).  

- Attraction:   
o Bv.: Openlesdagen aan de Universiteit 
o Zoveel mogelijk mensen aantrekken 
o Juiste volk selecteert zichzelf al door te reageren op de ‘vacature’  

- Selection: 
o Selecteren binnen een groep  
o Uit de mensen die gereageerd hebben een beperkt aantal uitnodigen 
o Selectieproeven 

- Attrition: 
o Mensen die niet passen in de organisatie gaan eruit  
o Bv.: Niet meteen een vast contract krijgen, pas na ongeveer 6 maanden 

beoordeeld worden en kijken of je al dan niet kan blijven.  

Þ Dit model werd uitgebreid; wanneer je werkt in een organisatie kunnen er nog 2 
dingen gebeuren. 

- Transformation:  
o Eigen waardenpatroon wordt gedeeltelijk aangepast aan de organisatie 
o Bv.: Eerst vind je differentiële psychologie niet interessant, maar naarmate je 

de opleiding psychologie langer doet, wel.  
- Manipulation: 

o = Job crafting 
o Je kan je jobinhoud na een tijdje naar je handzetten  
o Bv.: Een positie hogerop geraken, zodat je in een job terecht komt die je meer 

biedt wat jij aan te bieden hebt.  
§ Bv.: Specialisatie in je studiekeuze, klinische of bedrijfspsychologie?  
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4. Alternatieve modellen 
In plaats van uit te vechten welk model het beste is: empirische vergelijking maken. 

4.1  Itamar Gati  
- Hiërarchisch model 
- Gesteund op clustermodel 
- 6 typen gerepresenteerd in 3 clusters:  

o Typen binnen 1 cluster correleren sterker dan typen 
die tot verschillende clusters behoren.  

- Makkelijk toetsbaar 
- Veel primitiever  
- Minder assumpties dan Hollands model  

Clusters: (R,I), (A,S), (O,C) 

4.2  Tracey en Rounds 
Toetsen van de orde-predicties op grond van beide modellen (Gati & Holland vergelijken) 

- 27 gemeenschappelijke predicties 
- 45 orde-predicties uniek voor Holland 
- 9 orde-predicties uniek voor Gati  

Þ Predicties Holland:  

- 72 orde-predicties 
o Correlatie tss de 6 aan elkaar liggende types > correlatie 6 alternerende types 

§ RI, IA, AS, SE, EC, CR > RA, AE, ER, IS, SC, CI 
o Correlatie tss 6 alternerende types > correlatie 3 oppositionele types  

à 18 predicties 
o Correlatie tss 6 aan elkaar liggende types > correlatie 3 oppositionele types 

à 18 predicties 

Þ 3e model: HollGat model: 2 modellen samenvoegen.  

4.2.1 HollGat model  
Oefeningen op het examen! 

Þ Tabel: Alle mogelijke predicaties  

Þ Vergelijking Gati & Holland: 

- RI en RI hetzelfde 
- RI en RA: 

o Gati:  
§ Correlatie tss letters groter binnen een 

cluster dan tss letters van verschillende 
clusters  

§ RI > RA  
o Holland: 

§ Hexagonaal model 
§ RI > RA  

- RI en RC: 
o Gati: RI > RC (RI in zelfde cluster) à Ordepredictie  
o Holland: RI = RC (naast elkaar in hexagonaal model) 

- … 
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Þ Hollands model was het beste model want: 

- Statistisch adequate representatie van de data in bijna elke case 
- Beter dan het HollGat model 
- De unieke predicties door Holland passen beter bij de data dan die van Gati 
- Model blijft stabiel (= sterke indicatie van de validiteit) 

 

4.3  Prediger  
Optimale dimensies toegevoegd aan het hexagoon die 
psychologisch betekenisvol zijn: 

- Data (O,C) vs. ideeën (A,I) 
- Mensen (S) vs. zaken (R) 

4.4  Rounds en Tracey 
Alternatief model voor Gati.  

à S,E,C apart = menstypes 

à Weinig ondersteuning  

 

4.5  Nagy: conclusie 
Vergelijking tussen alle modellen over de steekproeven, het geslacht, en volgens 
verschillende analysemethoden.  

Resultaten: 

- Locatie van de types binnen het circumplex nagenoeg gelijk over steekproeven  
- Differentiatie in profiel neemt af met leeftijd  
- Vrouwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde van het secundair, dit 

verschil ebt later weg 
- Sterkste evidentie voor het Holland model 
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5. Geslachtsverschillen en stabiliteit 
5.1  Geslachtsverschillen 
- Bv.: Veel vrouwen in de psychologie, vrouwen scoren hoger in het sociale type.  
- Rong Su & James Round: meta-analyse 

o Interpretatie geslachtseffecten a.d.h.v. Cohens d-coëfficiënt  
§ Niet elk statistisch significant verschil is betekenisvol 
§ <.30 = zwak 
§ .30<x<.50 = matig  
§ >.50 = groot  

o Resultaten:  
§ Prediger dimensies: 

• Vrouwen zijn vooral geïnteresseerd om te werken met mensen, 
mannen met dingen.  

§ RIASOC interessen: 
• Mannen scoren hoger in realistische dimensies 

§ STEM interessen: 
• Mannen scoren hierop hoger dan vrouwen  

5.2  Stabiliteit  
- De ondervraging van het Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) bevat: 

o Activiteiten die men weleens zou willen proberen 
o Beroepen die men weleens zou willen proberen 
o Vaardigheden/competenties waarover men denkt te beschikken 
o Eigenschappen die men denkt te hebben 

à Werd ondervraagd aan laatstejaars studenten aan de universiteit. 15 jaar later werden 
ze opnieuw ondervraagd. Na 1 jaar op de arbeidsmarkt werd hen ook gevraagd om hun 
omgeving te beschrijven en hoe hun arbeidsomgeving er na 15 jaar uitzag. Hoe stabiel? 

à Correlaties berekenen tussen de verschillende resultaten: 

- Voor personen: 
o Alle correlaties zijn (sterk) positief 
o Zekere stabiliteit  
o Niet voor elk type even positief  
o Laagste stabiliteit: beroepen de ze zouden willen doen  

- Voor omgeving: 
o Stabiliteit iets lager voor E, C en S  
o Hoge stabiliteit voor A, I en R  
o Logisch à Studenten komen terecht in job binnen interessepatroon 

§ Groeien na 15 jaar door en komen in ondernemende en leidinggevende 
functies terecht 

§ Mensen moeten zich meer bezighouden met conventionele activiteiten 
dan 15 jaar geleden (Bv.: Meer papierwerk invullen)  

 

è Er is stabiliteit in interesses, maar er is nog steeds wat ruimte voor verandering – toch 
zullen ze zelden plots na 10 jaar omslaan.  
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6. Evaluatie 
Kritieken op Hollands model:  

- Hexagonaal model en de distinctiviteit van de typen in vraag gesteld 
- Lettercodes gecontesteerd: ze zouden te simpel zijn  

o Maar is net goed zodat mensen het snel begrijpen 
- Meting van de omgeving was niet goed genoeg  

o Maar er is een nieuwe impuls met de PCI, het is hierdoor toch in een 
stroomversnelling gekomen 

- Congruentie en criteria: Povere correlaties  
o Sommige mensen zeggen dat er een te zwakke correlatie is, maar er zijn 

meerdere factoren die aan de basis liggen van de criteria dan alleen de 
congruentie, zoals persoonlijkheid 

- Prominent en dwingend karakter van de theorie 
o Maar het heeft de sector wel enorm vooruitgeholpen  

 

7. Recente operationalisaties 
Assessment in Vlaanderen en Nederland via: 

- BZO (Beroepskeuze ZelfOnderzoek) 
- PPT (Persoonlijke Profiel Test)  
- Recenter: LIV 

7.1  De loopbaaninzicht vragenlijst (LIV) 
= Afgestemd op de loopbaan 

- Uitstekende verhouding tussen de invultijd en oogst aan gegevens 
o Mensen willen niet veel invullen à mag niet te lang zijn  
o Mag niet te kort zijn à gegevens verzamelen 

- Volwassen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden 
o BZO was meer afgestemd op secundair onderwijs  

- Minder ‘doorzichtig’, meer selectief dan BZO/PPT  
- In theorie: zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van Holland blijven 
- Invuller: inspirerend en leuk om te doen 
- Gebruiker: compatibiliteit met het oude instrumentarium 

o Psychologen makkelijk overslag maken van het oud naar het nieuw product  

Þ Nieuwe labels voor de typen die beter weergeven waarover het gaat: PAKSOC 

- Realistisch à Praktisch: Mensen dachten soms dat ze een ‘realistisch beeld’ hadden 
van hun interesses. 

- Intellectueel à Analytisch: Intellectueel heeft niets te maken met academisch. 
- Artistiek à Kunstzinnig: Steekletter A moest aangepast worden 
- Sociaal, ondernemend en conventioneel blijven gelijk  
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7.1.1 PAKSOC 
Þ Grote variabiliteit (men wou af van de grove verdeling bij RIASOC). Binnen 1 menstype 
verschillende componenten.  

- Praktisch:  
1. Handenarbeid: 

a. Graag ‘hands on’ bezig zijn 
b. Spierkracht gebruiken 
c. 2 rechterhanden hebben 

2. Buiten: 
a. Graag actief bezig zijn in en met flora en fauna 
b. Een outdoor type zijn 
c. Van buitensport houden 

3. Techniek: 
a. Houden van machines en techniek, met name de grote en stoere varianten  

 
- Analytisch:  

1. Natuurwetenschappen: 
a. Houden van natuur- en scheikunde, laboratoriumwerk en fijnere techniek 

2. Theorie: 
a. Graag intellectueel bezig zijn: puzzelen, abstract denken, de theorie achter 

dingen willen weten 
 

- Kunstzinnig: 
1. Creativiteit: 

a. Origineel, fantasievol, verrassend bezig zijn 
b. Dingen mooier of leuker maken 

2. Kunst 
a. Houden van toneel, dans, beeldende kunsten, opera en literatuur 
b. Kunst met een grote K  

 
- Sociaal: 

1. Zorg: 
a. Ouderen, gehandicapten, zwakkeren en dergelijke helpen en verzorgen 
b. Altruïstisch zijn 

2. Onderwijs: 
a. Willen coachen, begeleiden, onderwijzen, inwerken, lesgeven en trainen.  

 
- Ondernemend:  

1. Leiderschap: 
a. Een leider willen zijn 
b. Moreel overwicht hebben 
c. Verantwoordelijk voor anderen willen zijn 

2. Organiseren: 
a. Houden van regelen en organiseren 
b. Graag actief en druk 
c. Werk naar zich toe trekken 

3. Scoren: 
a. Commercieel 
b. Competitief en ongeduldig  
c. Risciogeneigd en doelgericht 
d. Opportunistisch 

4. Status en macht: 
a. Het politieke spel beheersen en leuk vinden 
b. Statusgevoelig en organisatiesensitief  
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- Conventioneel: 
1. Structuur: 

a. Ordelijk en netjes 
b. Houden van geoliede werkprocessen, regelmaat en voorspelbaarheid 

2. Zakelijkheid: 
a. Zuinig en verstandig met geld 
b. Kostenbewust, degelijk en principieel 

7.1.2 Doelgroep 
Þ Gericht op een nieuwe doelgroep: mensen met werkervaring:  

- Nieuwe tewerkstelling na herstructurering  
- Outplacement (Bv.: Na massaal ontslag in een bedrijf)  
- (Lange) werkloosheid 
- Vastgelopen: midlife-achtige problemen 
- Langer moeten werken dan voorzien 
- Zwart gat na pensioen 
- Personen met veel potentieel die in een starre werkomgeving zitten 
- Uitzonderlijk ook gebruikt bij schoolverlaters: maar dan wij bij mensen van een hoger 

opleidingsniveau die veel potentieel hebben 

7.1.3 Ipsatief en normatief luik in de LIV-test: 
- Ipsatief = A priori een bepaald antwoordpatroon opdringen 

o Bv.: Je krijgt 6 stellingen. Je moet dan de letters in de 
hokjes plaatsen. Je kan maar 1 stelling bij het 
superlachend gezichtje plaatsen. Dan 2 bij middelmatig 
gezichtje, … Je dwingt mensen om binnen de 6 types een 
ordening aan te brengen.  
 

- Normatief = Stellingen aanbieden waarbij ze op een 5-
puntenschaal moeten aangeven hoe graag ze dat zouden doen  

o Û Ipsatief: Je kan hier alles aanduiden als heel graag (= extreem geval) 

7.1.4 Interesses vs. competenties  
Wat willen mensen doen en wat geven ze aan waar ze goed in zijn?  

- Activiteiten en beroepen Û Vaardigheden en eigenschappen 
o 2 met elkaar confronteren 

§ Per type rapportering uitwerken 
o Uitgewerkt binnen het ipsatieve luik  

§ 7 opgaven: interesses 
§ 7 opgaven: competenties 

- Uitgedrukt in een radargrafiek  
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7.1.5 Additionele indicatoren  
- Realiteitsindicator:  

o Vrijblijvende interesse vs. gedreven affiniteit  
§ Affiniteit: Een intense en actieve vorm van belangstelling, die 

aantoonbaar is door daden en die overeind blijft wanneer de negatieve 
aspecten worden benoemd. 

o Probleem bij de ondervraging: zeer vrijblijvend  
§ Bv.: ‘Vink maar aan als je het ooit een zou proberen’ 

o Hebben mensen wel goed nagedacht over de negatieve aspecten die aan zo’n 
job gekoppeld zijn? Hebben mensen een realistisch beeld van iets?  

o Bv.: Het is niet omdat je eens graag in je tuin ‘prutst’ dat je daar je beroep 
van wilt maken.  

- Veranderingsindicator:  
o Willen mensen iets anders doen dan ze nu doen?  
o Hoge score indicatief voor loopbaanonrust 
o Bv.:”Ik zou graag meer in de buitenlucht werken.” 

Zie grafieken op samenvatting VPPK (p36)  

 

8. Samengevat  
- We kunnen interesses meten via RIASEC/PAKSOC  
- Vrij robuust model 
- Zowel voor de persoon als de omgeving 
- Congruentie en fit: beperkte relaties met criteria 

o Criteria worden door een veelheid van dingen beïnvloed en niet alleen door 
congruentie  

- Substantiële geslachtsverschillen, behoorlijke stabiliteit  
- Goede tools in NL-taalgebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tiffany Volckaert 
 

17 

Hoofdstuk 2: Persoonlijkheid 
1. Definitie persoonlijkheid  
1.1  Vier benaderingen van persoonlijkheid (theorieën) 

 
- Psychodynamisch/psychoanalytische benadering:  

o Gedrag, voelen, denken, … wordt gestuurd door onbewuste conflicten en 
processen uit de kindertijd 

o Men probeert toegang te krijgen tot het onbewuste 
o Studie van het onbewuste 

 
- Cognitieve benadering:  

o Men bestudeert de cognitie 
o Studie van de persoonlijkheid = expliciet maken & beïnvloeden van cognities  
o Nadruk op condities en gedachten  

 
- Humanistische benadering: 

o Nadruk op maturatieprocessen en zelfactualiserend potentieel van het individu 
o Studie van persoonlijkheid = studie van basiscondities die nodig zijn om tot 

zelfactualisatie te kunnen komen 
 

- Trekbenadering (‘trait approach’): 
o Persoonlijkheidstrekken = relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen 
o Vroeg observeerbaar  
o Latente kernen tijdens de gehele ontwikkeling  

1.2  Definities van persoonlijkheid  

1.2.1 Lekenopvatting over persoonlijkheid 
- De mens gebruikt heel vaak persoonlijkheidstermen 

o Beschrijvend karakter:  
§ Omvatten een soort persoonlijkheidsdescriptie 
§ Bv.: Je hebt een nieuw lief en je beschrijft hem als ‘charmant, 

intelligent en sociaal.’ 
§ Verwijzen naar sterk verschillende aspecten van een persoon 

• Zelden volledig neutraal 
• Bv.: Bedachtzaam à Interne kwaliteiten van denken 

§ Sommige termen zeggen meer over het sociale effect dat men heeft 
• Hoe de persoon staat in de groep of t.g.o. andere mensen 
• Zegt weinig over de persoon zelf 
• Bv.: Charmant, populair 

o Verklarende context: 
§ Bv.: “Elke is heel sociaal, want ze heeft veel vrienden en gaat veel uit.’ 

o Predictie:  
§ Voorspellen hoe iemand zich in een bepaalde context zal gedragen 
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1.2.2 Academische definities van persoonlijkheid  
= Het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem en zijn gedrag uniek maken 
vergeleken met andere personen.  

- Allport: Persoonlijkheid als systeem 
o Je gaat reageren in functie van je persoonlijkheid 
o Bv.: De ene vindt de lezing leuk, de andere niet. 

- Brody & Ehrlichman: Persoonlijkheid = Alles wat iemand tot een subject maakt, wat 
een persoon anders maakt dan de andere. 

- Larsen & Buss: Meest courante en actuele definitie van persoonlijkheid. 
o Persoonlijkheid = de set van psychologische kenmerken en mechanismen 

binnen een individu die georganiseerd en relatief duurzaam zijn en die de 
interacties met en adaptaties aan de intrapsychische, fysieke en sociale 
omgeving beïnvloeden 

1.3  Persoonlijkheid is… Volgens Larsen & Buss 

 

1. Persoonlijkheid wordt geconceptualiseerd door een taxonomie 
a. Taxonomie = Indeling van elementen 
b. Indeling van universele persoonlijkheidstrekken 

2. Persoonlijkheid is procesmatig 
a. Nadruk op de interactie tussen de persoonlijkheid en de omgeving  

3. Persoonlijkheid is iets intern 
a. Het is niet rechtstreeks observeerbaar  
b. Je kan het enkel afleiden uit gedrag  

4. Persoonlijkheidstrekken zijn relatief stabiel over de tijd en consistent in 
vergelijkbare situaties 

a. Zorgt voor een vorm van coherentie  
b. Geeft een identiteit aan een individu  
c. Zorgt voor voorspelbaarheid in de omgeving  

5. Feit dat persoonlijkheid gezien wordt als intern, reflecteert de opvatting van 
persoonlijkheid(strekken) als basic tendensies 

a. Persoonlijkheidstrekken reflecteren de natuurlijke, intrinsieke neigingen 
b. Geven weer hoe een persoon gemiddeld genomen is in een bepaalde 

situatie 
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6. In de interactie tussen persoonlijkheid en omgeving kan je verschillende aspecten 
onderscheiden: 

a. Perceptie: De manier waarop je zaken percipieert is gekleurd door je 
persoonlijkheid  

i. Bv.: Glimlach percipiëren als vriendelijk: vriendelijk teruglachen. 
Glimlach percipiëren als gemeen: hoofd afwenden.  

b. Op basis van je persoonlijkheid kan je (on)bewust reacties uitlokken van 
je omgeving  

i. Bv.: Kind is wild, wat uitlokt tot reactie “zit stil” van de ouders.  
c. Keuzes maken:  

i. Bv.: Vrienden, studierichting, hobby’s, …  
d. Omgeving manipuleren: Omgeving ertoe aanzetten om zich meer te gaan 

gedragen in overeenstemming met jouw persoonlijkheid.  
i. Bv.: Jij bent graag op tijd; je verwacht dit ook van je vrienden.  

7. Niet alle persoonlijkheidstrekken zijn observeerbaar of uiten zich in gedrag omdat 
het afhankelijk is van een bepaalde situatie 

a. De manifestatie van persoonlijkheidstrekken, ookal zijn ze steeds latent 
aanwezig, hangt af van de situatie waarin men zich bevindt. 

b. Bv.: In bepaalde situaties wordt de trek moedigheid getriggerd, in andere 
situaties is het dan weer moeilijk om deze trek te triggeren: studenten 
moeten de les aandacht meevolgen.   

1.3.1 Samengevat: persoonlijkheid is  
Persoonlijkheidskarakteristieken = relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag 
consistent maken over vergelijkbare situaties, en verschillen van het gedrag van anderen 
in vergelijkbare situaties.  

- Stabiel: over tijd  
o Rangordestabiliteit: Persoonlijkheid kan wel licht veranderen 

§ Bv.: De minst extraverte persoon blijft de minst extraverte persoon, 
maar de gemiddelde score kan wel veranseren.  

o Naarmate men ouder wordt: mean level-verandering  
§ Meer consciëntieus en altruïstisch, maar afnemen in termen van 

neuroticisme, openheid en extraversie  
o Differentiëren tussen absolute/mean level-verandering en rangorde- of 

differentiële stabiliteit 
- Intern: afleidbaar uit gedrag 
- Consistent: over vergelijkbare situaties 
- Individueel verschillend  
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1.4  Drie analyseniveaus  
1. Menselijke natuur/soort:  

a. Welke persoonlijkheidstrekken zijn universeel? 
b. Hogan: 3 tendenties 

i. Getting along: Horizontale beweging van samenhorigheidsgevoel 
1. Bv.: Groep mensen die elkaar niet kennen zitten vast op een 

onbewoond eiland. De mensen gaan zich beginnen 
organiseren, gaan samen voedsel zoeken, samen vuur en een 
schuilplaats proberen maken, …  

ii. Getting ahead: Verticale beweging: bepaalde leden gaan zich 
manifesteren als leiders, anderen gaan optreden als volgers.  

iii. Making sense: Ze gaan aan zingeving beginnen doen 
c. Gosling: uitbreiding naar dieren  

 
2. Individuele en groepsverschillen (nomothetisch):  

a. Op welke manier verschillen individuen binnen een groep van elkaar?  
i. Verschillen tussen mannen en vrouwen 
ii. Verschillen over verschillende leeftijdsgroepen  
iii. Verschillen tussen culturen en subculturen 
iv. Verschillen tussen individuen  

 
3. Uniciteit (idiografisch): 

a. Er zijn geen 2 individuen met dezelfde persoonlijkheid.  
b. Zelfs geen monozygote tweeling die is opgebracht door dezelfde ouders.  

 

2. Persoonlijkheidstheorie: objectieven en kenmerken  
- Objectieven:  

o Richting geven aan onderzoek 
o Kennis integreren en organiseren 
o Toelaten om voorspellingen te doen  

 
- Kenmerken: 

o Omvattend: Zoveel mogelijk feiten en wetmatigheden kunnen verklaren en 
kunnen verenigen met elkaar  

o Heuristisch:  
§ Toelaten om methodes te ontdekken 
§ Toelaten nieuwe feiten te ontdekken en toetsen  

• Theorie uitbreiden 
o Toetsbaar: Op grond van de bestaande theorie hypothese formuleren die 

toetsbaar zijn en die je kan gaan afmeten aan de empirie  
o Spaarzaam: Complexiteit reduceren 

§ Zo weinig mogelijk assumpties vooraf aannemen als waarheid 
§ Bv.: Psychoanalyse: je moet allerlei assumpties over het onbewuste 

aannemen en van daaruit vertrekt men om de theorie op te bouwen. Dit 
is dus een minder spaarzame theorie.  

o Compatibel met andere disciplines en integrerend 
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3. Persoonlijkheidstaxonomieën  
Taxonomie = (Hiërarchische) ordening/indeling van individuele verschillen.  

3.1  Hoe zo’n taxonomie opbouwen?  

3.1.1 Wie gebruiken we als informant?  
- Zelfbeoordelingen: 

o Self-presentation bias: (On)bewust het beeld dat anderen van jou hebben 
beïnvloeden.  

§ Antwoorden op de vragenlijsten aanpassen in functie van het beeld dat 
je wil dat anderen van je hebben.  

§ Neiging om zich positiever voor te stellen dan ze werkelijk zijn 
 

- Externe beoordelaars:  
o Halo-effecten: 1 positieve persoonlijkheidstrek generaliseren 

§ Een reeks van positieve eigenschappen toeschrijven die relatief 
onafhankelijk zijn van elkaar. 

§ Bv.: Obama à mensen vinden hem een charismatige leider, ze 
beoordelen hem als heel sociaal en o.b.v. deze positieve trek, 
veronderstelt men dat hij ook hel intelligent, behulpzaam en altruïstisch 
is.  

o Horn-effecten: 1 negatieve persoonlijkheidstrek generaliseren 
§ Een reeks van negatieve eigenschappen toeschrijven die relatief 

onafhankelijk zijn van elkaar.  
§ Bv.: Linda De Win à op grond van onsympathiek gedrag in ‘De Slimste 

Mens’ werden zelfs haatgroepen opgericht op facebook. O.b.v. dat 
negatieve gedrag in het programma, werden een hele reeks negatieve 
kenmerken aan haar toegeschreven.  

o Self-based-heuristic bias: De beoordeling wordt beïnvloed door de 
persoonlijkheid van de beoordelaar.  

o Self-image bias: Persoonlijkheidstrekken die je bij jezelf belangrijk meer 
gewicht toekennen in de beoordelingen van anderen.  

§ Bv.: Als je het zelf belangrijk vindt om zelfstandig te zijn, ga je de 
zelfstandigheid van de mensen die je moet beoordelen favoriseren en 
veel gewicht aan toekennen.  

o Impliciete persoonlijkheidstheorieën (stereotypen, prototypen): 
§ Bv.: Men heeft het idee dat een Italiaan zeer vlot, sociaal en extravert is 

en graag praat. Maar een Italiaan kan ook introvert en verlegen zijn.  

3.1.2 Validiteit?  
Meten wat je wilt/denkt te meten?  

- Barnum-effect: Zeer algemene uitspraken ervaren als typisch rakende opmerken 
over zichzelf.  

o Bv.: Horoscopen  
- Klassieke testtheorie: Bij om het even wat je meet, je hebt altijd een meetfout.  

o Je kan nooit iets exact gaan meten, maar je kan zorgen dat de meetfout zo 
klein mogelijk gemaakt wordt 

o Bv.: Hoe meer items je gaat gebruiken om een persoonlijkheidstrek te meten, 
hoe kleiner de meetfout.  
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3.1.3 Taal?  
Kunnen we vertrekken van een lekentaal of van een experttaal? 

3.1.4 Methoden om het domein van individuele verschillen af te bakenen?  

è De taxonomie is meestal een combinatie van benaderingen (meestal de statistische & 
lexicale benadering)  

3.1.4.1 Lexicale benadering  
- Centraal: Lexicale hypothese 

o Persoonlijkheidstrekken die belangrijk zijn in de dagelijkse interactie van 
mensen, daar gaat men over willen praten en gaat men woorden voor willen 
uitvinden waardoor de persoonlijkheidstrekken gecodeerd taken in de 
natuurlijke taal. Bv.: Het woordenboek  

- 2 criteria voor selectie:  
o Het aantal synoniemen  

§ Als een trek belangrijk is, zal men daar veel over willen spreken en veel 
nuances/synoniemen voor uitvinden 

§ Bv.: Bazig, assertief, dominant, autoritair, …  
o Cross-culturele universaliteit 

§ Als een bepaalde eigenschap belangrijk is voor de mensheid, dan gaat 
men daarover willen spreken en een woord uitvinden in zeer veel 
verschillende culturen en talen 

- Kritieken: 
o Uitsluitend focus op trekadjectieven Û andere woordcategorieën (ww, zn) 

§ Men heeft zich in de trekbenadering alleen gebaseerd op adjectieven 
§ Nog andere woordcategorieën om iemand te beschreven  
§ Is ondertussen al tegemoetgekomen aan deze kritiek 

o Passieve Û actieve taal  
§ Vertrekken vanuit woordenboek = passief neergeschreven lexicon 
§ Beter om te vertrekken van het actieve lexicon  

• De persoonsbeschrijvingen die mensen geven 
o Leek als informatiebron Û expert 

§ Lexicale benadering = standpunt van de leek  
§ Te vaag en onwetenschappelijk  

o Descriptieve Û evaluatieve betekenis  
§ Nooit loskoppelen van elkaar  
§ Een term is zelden neutraal, ze zijn meestal negatief of positief  

o A-specifiek voor doelgroepen 
§ Geen uitspraak of de taxonomie op alle leeftijden, op de gehele 

populatie of op de klinische populatie van toepassing is 
o Cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken?  

§ Moeilijk om aan cross-cultureel onderzoek te doen want je vertrekt 
vanuit een woordenboek (andere taal) 

§ Moeilijk om de verschillende talen met elkaar te vergelijken  
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3.1.4.2 Statistische benadering 
- Alle items uit bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten samen analyseren 
- Factoranalyse = Methode van datareductie  

o Je vertrekt vanuit 1000’en items die je haalt uit verschillende vragenlijsten 
o Samenhangende correlatie tussen elk van die items berekenen 

§ Sterk correleren: onderbrengen in dezelfde categorie 
§ Weinig correleren: in verschillende categorieën  

o Tussen verschillende categorieën opnieuw samenhang berekenen tot grotere, 
overkoepelende categorieën, enzovoort  

o Exhaustief: Er blijven steeds minder categorieën over, tot je ze niet meer 
kan gaan samenvoegen omdat ze niet meer met elkaar correleren 

o 5 categorieën, 5 basisdimensies/basisfactoren van persoonlijkheid 
- A-theoretisch: Men vertrekt niet vanuit een bepaald kader/theorie om te gaan 

bepalen welke trek thuishoort in welke taxonomie  
- Standpunt van de expert staat hier centraal 

3.1.4.3 Theoretische benadering  
- Vertrekken vanuit een theorie 
- Uit de assumpties een afleiding maken ter bepaling welke trekken universeel zijn  
- Nadeel:  

o Vertrekken vanuit standpunt van de expert 
o Zeer theorie-specifiek 
o Wat naar voor komt als belangrijkste trek verschilt van theorie tot theorie 

§ Bv.: Bij Freud: Orale en anale persoonlijkheid 

 

3.2  Persoonlijkheidstaxonomieën  

3.2.1 Eysenck’s PEN-model  
- 3 persoonlijkheidsdimensies: 

o Psychotisme 
o Extraversie 
o Neuroticisme  

- Biologische onderbouw van persoonlijkheidstrekken om te kunnen zeggen dat een 
trek universeel is aan de soort  

- Hiërarchisch opgebouwd: 
o Super traits:  

§ Hoogste niveau van 
abstractie  

§ De 3 basistrekken van 
persoonlijkheid (PEN) 

o Narrow traits:  
§ Gewoontehandelingen  

o Gewoontehandelingen bestaan uit 
specifieke handelingen  

§ Meest fijnmazige niveau van de taxonomie van het PEN-model  
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3.2.2 Wiggins interpersoonlijke circumplex 
- Interpersoonlijke trekken gedifferentieerd van andere groepen trekken  
- Verschillende soorten trekken: 

o Die verwijzen naar het fysieke, attitude, karakter  
o Deze interpersoonlijke trekken zijn trekken die relevant zijn binnen een 

situatie tussen 2 of meerdere mensen  
- Interpersoonlijke gebeurtenis = dyadische interacties tussen mensen waarin 

uitwisselingen plaatsvinden  
- 2 bronnen om aan sociale uitwisseling te doen:  

o Love vs. hate (~ Getting along, Hogan)  
o Status striving (~ Getting ahead, Hogan)  

2 dimensies met 2 polen:  

- Love & Hate:  
o Love: Bv.: Je beste vriend een knuffel geven. 
o Hate: Bv.: Tegen je lief schreeuwen.  

- Statusstriving:  
o Erkennen van status (ondergeworpen) 

§ Bv.: Respect hebben voor je ouders 
o Ontkennen van status (dominant) 

3 types van relaties kunnen bestaan tussen die interpersoonlijke trekken: 

- Nabijheid (adjacency) 
o Interpersoonlijke trekken die dicht bij elkaar liggen 
o Correleren positief  

- Bipolariteit  
o Trekken die aan de tegenovergestelde uiteindes liggen van dat model  
o Correleren negatief  

- Orthogonality  
o Onafhankelijke trekken  
o Correlatie is 0  

 

3.2.3 Big Five – Vijf-factorenmodel (VFM, FFM)  
- Meer evidentie dan voor het PEN-model of Wiggins model.  
- 5 basisfactoren van persoonlijkheid: 

o Extraversie: 
§ Hartelijk, energiek, sociaal, dominant vs. teruggetrokken, onderdanig 

o Altruïsme/Agreeableness: 
§ Vertrouwen, oprechtheid & medeleven vs. agressiviteit & egocentrisme  

o Consciëntieusheid : 
§ Doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline  

o Emotionele stabiliteit/neuroticisme: 
§ Zelfvertrouwen en stressbestendigheid vs. neuroticisme, twijfelen aan 

zichzelf & algemene gevoelens van angst 
o Intellect/openheid: 

§ Ontwikkeld, geïnteresseerd vs. praktisch & weinig intellectualistisch en 
gecultiveerd  

- Metafoor: analogie met het kleurenspectrum 
o 3 basiskleuren, met grote variëteit  
o Grote variëteit van persoonlijkheid bekomen door de 5 basisfactoren te 

combineren (= de 5 ‘basiskleuren’ van de persoonlijkheid)  
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- Big Five als basisdimensies van persoonlijkheid: 
o Bv.: Het is niet zo dat als men boven de cut-off score valt, men extrovert is en 

introvert als men onder de cut-off score valt.  
o We delen de persoonlijkheid niet op in types, maar in dimensies 

§ Persoon kan worden gepositioneerd op om het even welke plaats. 
§ Bv.: Lisa is introverter dan Laura-Ann en Laura-Ann is introverter dan 

Femke. Femke is dus het meest extravert en Lisa het minst.  
o Meer wetenschappelijker uitgebouwd: zie rechtse figuur  

§ A = Types, B = Dimensies  

 

4. Historiek en operationalisaties van de Big Five/FFM  
- 3 soorten benaderingen:  

o Lexicale benadering 
o Persoonlijkheidsvragenlijsten 
o Vrije beschrijving  

4.1  De lexicale benadering: Historiek Big Five 
- Baumgarten: Idee: alle woordenboeken onderzoeken en alle termen 

uithalen die verwijzen naar persoonlijkheidskenmerken  
- Allport & Odbert: Idee Baumgarten uitgevoerd  

o Kwam tot ± 18 000 trektermen  
o Onderverdeeld in categorieën 

§ ‘Stabiele trekken’: 4500 woorden  
- Cattell: 4500 woorden teveel à 35 persoonlijkheidsclusters (kritiek: nog teveel) 
- Fiske: Persoonlijkheid is observeerbaar via gedrag  

o Ook anderen moeten de verschillen in termen van persoonlijkheid merken 
o Zelfbeoordelingen uitgebreid naar peerbeoordelingen  
o Assessment Centre-proeven: 

§ Individu onderworpen aan een proef dat een afspiegeling was van de 
realiteit 

§ Bv.: Iemand die solliciteert voor docent, moest dan een proefles geven 
aan 70-80 toeschouwers die de persoon evalueerden in termen van 
persoonlijkheid. 

- Norman & Goldberg: Catell verder uitgewerkt, heranalyses gedaan, data ‘opgekuist’  
- Tupes & Christal: 5 basisfactoren als eerste beschreven 
- Recente lexicale studies: cross-culturele replicatie 

o Ostendorf & Angleitner: Big 5 aangetoond in zelf- en peerbeoordelingen 
§ Inspiratiebron om ook in andere landen/talen onderzoek te doen naar 

de basisfactoren: overal komt men op de Big Five.  
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4.2  Persoonlijkheidsvragenlijsten: Historiek NEO-PI-R (VFM) 
- Bedoeling: NEO-model van persoonlijkheid ontwikkelen 
- Costa & McCrae: komaf maken met de nadelen gebonden aan de 

persoonlijkheidsvragenlijsten op dat moment:  
o Schalen met dezelfde labels die laag correleren 
o Schalen met een verschillend label correleren sterk  
o Voornamelijk klinische achtergrond (pijlen naar afwijkend gedrag) 

§ Slecht omdat: 
• Mensen dit niet graag invullen 
• Slechte psychometrische kwaliteiten: resultaten scheef verdeeld  

o Grote overlap tussen vragenlijsten 
- NEO-model: 3 dimensies, 6 facetten per dimensie (3x6) 

o Scores voor basisdimensies persoonlijkheid 
§ Neuroticisme, Extraversie, Openheid  

- NEO-PI (3x6; 2) à 2 nieuwe basisdimensies toegevoegd  
-  NEO-PI-R (5x6) à Telkens 6 facetten aan de 2 nieuwe 

factoren  
o Hierdoor was het mogelijk om een score te berekenen op 

vijf hogeorde persoonlijkheidsfactoren en dan ook voor de 
30 meer specifiekere persoonlijkheidsfactoren  

o Geen empirische steun: louter esthetisch  
- NEO-PI-3:  

o NEO-PI-R gaf problemen bij adolescenten, niet van toepassing op jongeren 
o = Parallelle versie van NEO-PI-R, maar aangepaste woordenschat  

§ Kan gebruikt worden door mensen met een minder grote vocabulaire  
- NEO-FFI:  

o Minder items dan NEO-PI-3/NEO-PI-R  
o Verkorte persoonlijkheidsvragenlijst  
o Enkel antwoord op 5 basisfactoren, niet de 30 onderliggende facetten  

- Relatie tussen 5 factoren uit Big Five model en factoren uit andere vragenlijsten 
 
- Bovenaan: VFM  
            = Gemeenschappelijke  
               component bij alle  
               vragenlijsten.  
- Links: andere vragenlijsten 

 

 

- Vergelijking tussen VFM en PEN-model:  
- Eysenck: 3 i.p.v. 5 basisfactoren 
- Links: 5 (intellect + openheid = 5e factor) 
- Laatste kolom: leugenschaal 
- Bovenaan: PEN-model  
- Resultaten: De items die extraversie van het 
Eysenck model meten correleren sterk met het 
VFM  
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4.3  Vergelijking Big Five en VFM  
- Gelijkenissen: 

o Worden in praktijk door elkaar gebruikt, historisch gezien verschillend 
o Meten dezelfde labels: 4/5 dimensies hebben gelijkaardige labels  
o 5e label: 

§ Big Five: Intellect & Cultuur  
§ VFM: Openheid voor ervaringen  

- Verschillen: 
o Big Five: Verwijst naar de 5 basisfactoren vanuit een lexicale 

onderzoekstraditie 
o VFM: Verwijst naar de 5 basisfactoren die de resultaten zijn van de 

vragenlijsten in de traditie van Costa & McCrae  

4.4  Vrije beschrijvingen: ICDA-FFM  
- Ontstaan met de organisatie van een internationaal consortium  

o Trachtte de ontwikkelingsantecedenten van de VFM te onderzoeken 
o Zowel qua inhoud als qua structuur  
o Consortium = onderzoekssamenwerking waarin verschillende landen 

werden samengebracht  
 

- Vertrekken vanuit vrije beschrijvingen 
o Vragen aan ouders om kinderen (van 3, 6, 9 en 12 jaar oud) te beschrijven  
o Ontwikkelingsperspectief op de beschrijvende woorden  

- Actieve persoonsbeschrijvende eenheden identificeren  
- Persoonsbeschrijvende eenheden onderbrengen in categorieën  

o Data-analytisch gekeken welke persoonsbeschrijvende eenheden gingen 
samen clusteren en wat de inhoud van die clusters was  

o Bleek dat de meerderheid kon worden ondergebracht in de eerste 5 clusters 
waartoe men kwam (= de Big Five factoren die men ook bij volwassenen ziet) 

o Andere categorieën: constructen die belangrijk zijn binnen de temperaments- 
of ontwikkelingsliteratuur 

- HiPIC 
o Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor 

kinderen  
o Vanuit het VFM-model 
o Score berekenen voor de 5 basisfactoren en 

de 18 specifieke facetten 
§ Facetten ≠ gelijk verdeeld over de 

factoren.  
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5. Generaliseerbaarheid Big Five/VFM structuur  
- VFM:  

o Generaliseerbaar over leeftijden en culturen en beoordelaars  
o Draagt bij tot validiteit 

§ 5 basisfactoren zijn goed genoeg om alle verschillen over alle culturen 
en leeftijden heen te gaan samenvatten  

5.1  Generaliseerbaarheid over leeftijd heen  
Studie: Er werd gevraagd aan psychologiestudenten om persoonlijkheidsbeoordelingen te 
geven over een adolescent die zij goed kennen ofwel tussen 12-14 jaar, ofwel tussen 15-
17 jaar, dit werd gedaan in 24 verschillende culturen  

- Data: 
o Primaire factorladingen: de hoogste factorladingen, de facetten laden 

primair op de vooropgestelde factor.  
o De facetten van neuroticisme correleren sterk met de factor die inhoudelijk op 

neuroticisme weerspiegelt  
- Evidentie: 

o Geeft evidentie dat de factorstructuur gerepliceerd wordt we over de twee 
leeftijdsgroepen, zowel op het hoge-orde domein van basisfactoren als op de 
onderliggende niveau van facetten. Dus het VFM is generaliseerbaar over de 
twee leeftijdscategorieën heen.  

o Het vijffactorenmodel is generaliseerbaar over leeftijden heen  

5.2  Generaliseerbaarheid over culturen heen  
Studie: Verzamelen van observer rating over subjecten die behoren tot twee 
leeftijdsgroepen. (18 jaar en 40 jaar) De beoordeling werd gedaan door 
psychologiestudenten die het het te beoordelen subject goed kenden  

- Resultaten: 
o In de linkse kolom staan de deelgenomen landen  
o In de blauwe kader zie je de Cronbach alpha coëfficiënten  

§ Representeren de mate waarin elk van de variabelen (N, A, E, O en C) 
op een betrouwbaar manier gemeten worden (score van .70/.80 = 
betrouwbaar)  

§ Is bijna het geval in elke cultuur  
o In de groene kader zie je de congruentiecoëfficiënten  

§ Geven weer hoe sterk de factorstructuur binnen die vijftig verschillende 
culturen overeenkomt met de factorstructuur van de 
vergelijkingsgroep. Vanaf 0.80 kan men besluiten dat het om dezelfde 
structuur gaat en dat het VFM gerepliceerd wordt binnen elk van die 
culturen.  

- Evidentie: Het VFM is generaliseerbaar over culturen heen  
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5.3  Generaliseerbaarheid  
Opgelet! Het gaat over de generaliseerbaarheid van de vijffactorenmodelstructuur. Er 
zijn uiteraard verschillen tussen culturen en termen van gemiddelde scores op die vijf 
factoren  

- Bijvoorbeeld verschillen in Amerika  
o Hoogste scores voor N: N-O en Z-O delen van USA  
o Hoogste scores voor E: Noordelijke staten van USA  
o Hoogste scores voor A: Noordelijke staten van USA  
o Hoogste scores van C: in het Zuiden van USA  
o Hoogste scores van O: N-O staten en aan de Westkust van USA  

- Geografische clustering van scores  
o Mensen scoren niet overal in USA even hoog op de vijf basisfactoren van 

persoonlijkheid. Er zijn dus verschillen in termen van gemiddelden, maar qua 
structuur is het overal gelijk 

5.4  Is het VFM comprehensief/alomvattend? (HEAXCO-model) 
In sommige culturen komen niet 5, maar 6 basisfactoren van persoonlijkheid naar voren. 
Met als 5e factor “Honesty”.  

- ° HEXACO-model  
o Honesty – humility (nederigheid)  
o Emotionality  
o Extraversion 
o Agreeableness vs. anger 
o Conscientiousness  
o Openness to experience  

- Theoretisch kader van het HEXACO-model  
o Gebaseerd op de evolutietheorie  
o Begrippen van de evolutietheorie: 

§ Reciprocal altruism (1 en 2) 
• Stellen van een altruïstische act zonder dat men er onmiddellijk 

iets voor terug verwacht  
• Strategische zet: gunst vragen in de toekomst   

§ Kin altruism (3) 
• Altruïstische act t.a.v. bloedverwanten stellen met als doel dat 

je genen overgedragen worden  
o Ze verklaren de positie de men gaat innemen op de persoonlijkheidsdimensies: 

§ Honesty-humility factor = Eerlijkheid (1) 
• Begrepen worden in termen van fairness 
• Bv.: Iemand zijn portefeuille is gevallen; spontaan teruggeven.   

§ Agreeableness = Altruïsme (2) 
• Begrepen worden in termen van tolerantie/anderen begrijpen 
• Bv.: Te weten komen dat ze roddelen over je en het hen vergeven 

§ Emotionality = Neuroticisme (3)  
• Weerspiegelt kin altruism  

§ Slechts 3/6 dimensies  
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o De andere 3 dimensies weerspiegelen tendenties van (engagement in) gedrag 
§ Bv.:  

• Extraversie: engagement in sociaal gedrag. Wanneer je hier 
hoog op scoort levert je dat sociale winst  

• Consciëntieusheid: engagement in taken/werk en dat levert je 
materiële winst. Als je hier hoog op scoort ga je heel nauwkeurig 
te werk, ben je op tijd, ben je bereidt om nieuwe dingen te leren  

• Openheid: engagement in leren dat sociale en materiële winst 
levert 

- Elke persoonlijkheidstrek gaat gepaard met winst en verlies  
o Wanneer je een hoge score hebt op extraversie wil dat zeggen dat je makkelijk 

vrienden maakt, sociaal contact legt en een breed sociaal netwerk hebt, maar 
de kans is dan ook wel groter dat je in een relatie terecht komt waarin er 
misbruik van je gemaakt wordt. Dat is dan een verlies dat gepaard gaat met 
hoge scores op extraversie  

5.4.1 HEXACO-model: evolutionaire basis  
Darwin zegt dat individuele verschillen die niet adaptief zijn, zullen verdwijnen. Dit is het 
basisprincipe van de evolutieleer.  

Gevaar: Je moet de adaptiviteit evolueren vanuit evolutieperspectief en niet vanuit het 
individueel perspectief  

Bv.: Als je als kind opgroeit in een gevaarlijke buurt, loont het van wat angstig te 
zijn en op je hoede te zijn en niet al te zelfzeker over straat te lopen. In zo’n buurt 
is het dus adaptief om angstig te zijn en hoog te scoren op neuroticisme, het 
vergroot je levenskansen.  

5.4.2 Kritieken op het HEXACO-model  
- Persoonlijkheidsmodel moet onafhankelijke basisfactoren hebben: ≠ bij HEXACO 

o Sterke correlatie tussen Honesty en Agreeableness 
o Wel bij VFM: 5 relatief onafhankelijke factoren: meest bruikbare model 

- Waarom ‘Honesty’ als 6e factor?  
o Veel, betere, alternatieven 
o Religieusheid, manipulatief, erotisch, conservatief, …  

- Andere kritieken: betrekking op de lexicale hypothese die de kern van het HEXACO 
model vormt 

o Inhoud van ‘Honesty’ factor verschilt over culturen en contexten 
o Enkel gebruik gemaakt van zelfbeoordelingen  

§ Als je universeel model wil maken: 
• Ook repliceren gebruikmakend van beoordelingen door anderen 

5.4.3 The Big One  
- 5 basisfactoren is onvoldoende abstract  
- Nog clusteren: general personality factor  

o Laagste niveau: 5 basisfactoren 
o Stabiliteit: Emotionele stabiliteit, conscientieusheid, agreeableness  

§ Eigenschappen die je helpen om stabiel te blijven, te confirmeren  
o Placticiteit: Extraversie en openheid  

§ Eigenschappen die je helpen veranderen  
o Positieve vs. negatieve evaluatie à score van antwoordtendentie 

§ Geen score over iemands persoonlijkheid  
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6. Persoonlijkheidstrekken bij niet-humane wezens  
6.1  A dog’s got personality  
- Onderzoeksvragen: 

o Bestaan er verschillen in persoonlijkheid bij honden?  
o Zijn deze even betrouwbaar en accuraat te meten als bij mensen?  

- 3 criteria om de vragen te kunnen beantwoorden: 
o Interne consistentie van persoonlijkheidsbeoordelingen over honden 

§ Cronbach alpha: maat die weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep 
items samen 1 bepaalde construct/trek meten  

o Consensus: Overeenkomst tussen onafhankelijke beoordelaars over 
eenzelfde target. à Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  

o Correspondentie: Predictieve validiteit van persoonlijkheid  
§ Kunnen we die individuele persoonlijkheidsverschillen die we 

terugvinden bij honden ook gaan gebruiken om iets anders te 
voorspellen?  

 

 

 

 

à Consciëntieusheid weggelaten omdat onderzoekers het moeilijk vonden om items die 
dit meten te vinden.  

à Hoe voeren ze dit uit? Via een aangepaste BFI (Big Five Inventory) 

6.1.1 Studie 1: Interne consistentie en consensus  
- Onderzoek: 

o Deelnemers: Hond, baasje, peer (kent zowel baasje als hond goed) 
o Opdracht 1: Baasje moet PH-beoordelingen geven over zichzelf en hond 
o Opdracht 2: Peer moet PH-beoordelingen geven over baasje en hond  
o à 2 onafhankelijke beoordelingen over hond en baasje  

- Resultaten: 
o 1e criterium: Interne consistentie  

§ Vraagstelling of het groepje items van de BFI 
die we gebruiken om PH-trekken te meten bij 
het baasje of de hond intern consistent zijn  

§ Laten ze toe om de PH-trekken op een 
betrouwbare manier te gaan meten  

§ Tabel: 
• Links: 4 PH-factoren, gemeten a.d.h.v. BFI-schalen 
• Blauwe kader: Cronach’s alpha voor de PH-factoren van het 

baasje en de hond  
o 0,80 = Goede cut-off score  
o 0,80 overstijgen: PH-variabele kan betrouwbaar worden 

gemeten  
§ Zowel de PH-beoordeling over honden als over mensen kan 

betrouwbaar gemeten worden  
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o 2e criterium: Consensus 
§ Komen de 2 onafhankelijke beoordelingen overeen?  
§ Is er in dezelfde mate consensus bij mensen als bij 

honden?  
§ Correlatiecoëfficiënt tussen de beoordelingen van de 

2 onafhankelijke beoordelaars  
§ Tabel: 

• Links: Consensuscoëfficiënten voor de PH-
beoordelingen over de mens 

• Rechts: Consensuscoëfficiënten voor de PH-beoordelingen over 
de hond 

§ Consensus is groter tss de beoordelingen over de hond  

6.1.2 Beoordelaarsbias door leeftijd of geslacht  
Onze PH-beoordelingen die wij geven over honden kunnen vertekend worden door zaken 
die minder met PH te maken hebben, zoals leeftijd en geslacht.  

à Kan ervoor zorgen dat de consensus hoger is bij honden dan bij mensen.  

Bv.: Wanneer je speelsheid en energiek zijn (extraversie) moet beoordelen, zal je eerder 
geneigd zijn om een jongere hond/puppy als energieker aan te duiden dan een oudere 
hond. à Bias t.g.v. leeftijd  

à Rechtse kolommen tussen haakjes (tabel): consensuscoëfficiënten moeten uitgezuiverd 
worden. Zelfs na controle bleef consensus tussen beoordelaars overeind.  

6.1.3 Studie 2: Predictieve validiteit  
Kan de PH van honden gebruikt worden om iets anders te gaan voorspellen, om een 
extern criterium (=prestatie van de hond op de proefjes) vast te stellen?  

Honden moesten proefjes doen waarop ze werden beoordeeld over de mate waarin ze 
het goed of niet goed deden, door 3 onafhankelijke beoordelaars:  

- Vertrouwd raken:  
o De 3 beoordelaars gingen elk apart gaan wandelen met de hond  
o Gedrag beoordeeld in termen van hoe snel de hond vertrouwd raakt 

- Energie:  
o Baasje moest de hond aansporen om snel te gaan lopen  
o Hond werd geëvalueerd in termen van gedrag en hoe energiek de hond 

overkwam (door de 3 onafhankelijke beoordelaars) 
- Affectie:  

o Baasje moest knuffel uitlokken bij de hond  
- Gehoorzaamheid:  

o Baasje moet commando’s geven aan de hond  
- Sociale angst/stress: 

o De hond wordt meegenomen door een vreemde voor een wandeling 
o De hond kan ondertussen zijn eigen baasje zien die aan het wandelen was met 

een andere hond  
- Probleemoplossend gedrag: 

o Er wordt een snoepje gelegd onder een beker en er werd dan gekeken in 
welke mate de hond erin slaagde om dat snoepje te bemachtigen 
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à Kijken tussen de scores die die 3 beoordelaars gaven op de gedragsindicatoren 
enerzijds en de PH-beoordelingen van het baasje over zijn hond uit studie 1 anderzijds.  

Tabel: Wanneer men de correlatie tussen de 
persoonlijkheidsbeoordeling en de scores op die 
gedragsindicatoren gaat berekenen kan je zien 
dat er een significante samenhang is tussen hoe 
goed die hond het doet op die proefjes enerzijds 
en elk van de vier persoonlijkheidsbeoordelingen 
anderzijds 

6.1.4 Beoordelaarsbias t.g.v. ras  
De beoordelingen die gegeven worden over honden, kunnen ook gekleurd worden door het 
ras van de hond. Dat heeft eigenlijk niks te maken met het concrete gedrag en prestatie 
van de hond.  

Bv.: Een Golden Retriever gaat men minder agressief vinden dan een Stafford. Men gaat 
dus systematische hogere scores geven aan de Golden Retriever op het proefje affectie 
dan aan de Stafford, zonder dat we ons echt baseren op zijn gedrag, maar eerder op het 
uiterlijk.  

à Opkuisen: eerst weten hoe groot die bias is.  

- Foto nemen van alle honden uit studie 2, deze voorgelegd aan een groep individuen 
die de hond en het baasje niet kennen en die ook niet hebben deelgenomen aan 
studie 2.  

- Individuen gevraagd om elke foto te gaan evalueren op diezelfde gedragsindicatoren  
- Een maat ontwikkeld voor bias t.g.v. stereotypen van uiterlijk  

o De nieuwe mensen beoordeelden enkel o.b.v. de foto  

Kijken in welke mate die scores correleren 
die die 3 onafhankelijke beoordelaars 
hebben gegeven op de gedragsindicatoren 
met de scores van de mensen die dezelfde 
gedragsindicatoren hebben ingevuld enkel 
o.b.v. foto’s.  

à Significante samenhang voor agreeableness en neuroticisme.  

à De predicatieve validiteit van PH was gemiddeld gezien nog steeds hoger bij 
mensen dan bij honden.  

6.1.5 A dog’s got personality – sterktes design  
Zeer sterk onderzoek: 

- Het is een comparatief design: Mensen en honden vergeleken 
o Maar blijft een onderzoek die focust op individuele verschillen binnen een 

soort, niet tussen soorten 
- PH redelijk comprehensief benaderd: 4/5 trekken werden onderzocht  
- Verschillende items voor een dimensie (validiteit stijgt)  
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6.1.6 What’s next?  
- Implicaties: 

o Meer van dit soort onderzoek nodig: uitbreiden naar andere species  
o Andere criteria 

§ Bv.: Acrometer als meer objectievere maat van extraversie 
§ = Apparaatje die je rond je pols/enkel kan aandoen en dat de 

frequentie van een beweging registreert.  
 

- Toepassingen: 
o Manipulaties van andere soorten dan de mens biedt veel meer mogelijkheden 

§ Bv.: Uitbreiding van het twin onderzoek: men maakt bv. 2 identieke 
klonen van een dier, maar ze laten opgroeien in een andere omgeving. 
Ze hebben volledig dezelfde genen, dus kan men zeer goed het effect 
van de omgeving gaan onderzoeken. Niet mogelijk als mensen het 
subject zijn van het onderzoek  

o Persoonlijkheidsverandering in functie van de omgeving  
 

7. Interface persoonlijkheid en interesse  
- John Holland: Interessevragenlijsten = persoonlijkheidsvragenlijsten 

o à Wat is de validiteit hiervan?  
- Validiteit:  

o Op zoek gaan naar studies die zowel interesse als PH hadden opgenomen in 
hun studie en die dus ook data hebben over beide.  

o PH wordt vanuit de Big Five theorie bekeken 
o Interesse vanuit het RIASOC-model 

- Meta-analyse voor deze data die een inschatting maakt over  
o Correlaties tss PH en interesse 
o De predictieve validiteit van PH waarbij de Big Five als predictor variabelen 

dienen van interessen (RIASOC types)  

Zie tabellen samenvatting (p. 143-144)  

à Conclusie:  

- PH en interesse overlappen, maar is zeker niet volledig 
o Bepaalde PH-trekken gaan samen met bepaalde menstypes, maar dan weer 

niet met andere à onderscheid  
- Beide terreinen verschillen ook in de manier waarop ze worden gemeten  

o Interesses: de persoon kan dit zelf doen, je kan rechtstreeks zeggen waarin je 
bent geïnteresseerd 

o Persoonlijkheid: meer duiding en interpretatie nodig van de scores, dat doe je 
niet zomaar als leek  

- è Er is een overlap tussen PH en interesses, maar niet zo dat het een het andere kan 
gaan vervangen. Claim van Holland is niet valide.  
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8. Kritische evaluatie  
8.1  Kritieken op trekbegrip, en op VFM/Big Five in het bijzonder 

1) Zijn PH-trekken beschrijven of verklarend?  
a. Trekbenadering: trekken zijn interne, stabiele factoren die verklaren hoe 

iemand zich zal gedragen of voelen in een gegeven situatie  
i. = Circulaire redenering: 

O.b.v. uiterlijk observeerbaar gedrag een score toekennen voor 
deze factoren die ze dan gaan aanduiden als verklaring waarom 
mensen zich zo gaan gedragen. 

b. Critici: PH kan je niet verklarend gebruiken, maar beschrijvend  
i. Frequency approach: PH-trekken beschouwen als categorieën van 

gedragingen  
ii. Bv.: Extraversie als categorie van gedragingen die veel praten, 

energiek zijn, … omvat  
iii. Iemand die hoog staat bij een PH-trek, zal meer gedragingen 

vertonen binnen die categorie.  
c. Toch verklarend? 40 – 60% van de variatie in PH kan toegeschreven 

worden aan genen 
 

2) De rol van situaties en omgeving  
a. Cross-situationele consistentie zeer gering 

i. Situationisme: De situatie is bepalend voor hoe iemand zich gaat 
gedragen 

ii. Onderscheid tussen sterke en zwakke situaties 
1. Sterke situatie: heel sterk gestructureerd, sterk bepalend 

hoe mensen zich gaan gedragen, nagenoeg alle mensen gaan 
zich op dezelfde manier gedragen  

a. Bv.: Het afleggen van een examen  
2. Zwakke situatie: minder gestructureerd, meer vrijheid 

voor individuele verschillen 
3. Argumenten voor dit onderscheid gaan niet op: 

a. Niet alle mensen gaan zich hetzelfde gedragen in een 
sterke situatie  

b. Bv.: Afleggen van een examen: de ene is meer 
gestresseerd dan de andere, de ene doet er langer 
over dan de andere, …  

b. Trekbenadering: PH is stabiel en consistent binnen vergelijkbare situaties  
i. Trait activation: PH-factoren zijn altijd latent aanwezig, maar 

manifesteren zich niet altijd in elke situatie.  
 

3) Geringe predictieve validiteit 
a. PH gebruiken als voorspeller van bepaalde externe criteria: validiteit niet 

boven de 0,30. 
b. PH doet het niet veel slechter dan andere individuele verschilvariabelen  
c. PH = belangrijkste predictor van geluk  
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4) Zijn er andere factoren dan de Big Five belangrijk?  
a. Fysieke aantrekkelijkheid, +/- evaluatie factor, … zeggen niets over PH 
b. Sterker nog: VFM is generaliseerbaar over culturen, leeftijd, geslacht, …  
c. Sterke validiteit van de Big Five  

 
5) Bandwidth-fidelity dilemma 

a. De mate waarin je variantie kan gaan verklaren door ofwel 5 
basisdimensies te gebruiken ofwel door de meer fijnmazige facetten.  

b. Basisdimensies: 
i. Groter aandeel van variantie kunnen verklaren  
ii. Inboeten in specificiteit en betrouwbaarheid  
iii. Verwijzen naar brede, abstracte kwaliteiten van gedrag  

c. Fijnmazige facetten: 
i. Specificiteit en betrouwbaarheid  
ii. Inboeten op bandwith (de grote van de variantie die je kan 

verklaren) 
iii. Specifieke trekken die naar een minder breed gedragsrepertoire 

refereren 
d. Trade-off tussen brandbreedte en betrouwbaarheid om PH te meten 

i. Te voorspellen criterium is breed: 5 basisdimensies gebruiken 
ii. Te voorspellen criterium is specifiek: fijnmazige facetten 

8.2  Samengevat  
 

 

 

 

 

9. Take away message  
- Trek én situatie  
- Big Five: vrij robuust; cross-cultureel repliceerbaar  
- Lexicale hypothese kent beperkingen  
- Onderzoek/praktijk: bepaal het vereiste abstractieniveau  
- Trekken hebben ‘real life’ gevolgen  
- Persoonlijkheidstrekken: ook bij niet-humane wezens  
- Degelijke NL-talige VFM maten voor handen: Algemeen: NEO-PI-R, Kinderen: HiPIC 
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Hoofdstuk 3: Intelligentie 
1. Conceptualisaties en definities 
1.1  Maatschappelijke interesse en belang  
Intelligentie = Iemands capaciteit om problemen op te lossen.  

Belang van intelligentie:  

- Maatschappelijk: Predictie van een aantal criteria 
o Aangezien intelligentie een belangrijke voorspeller is van enkele criteria, gaat 

men dat zeker gaan gebruiken in selectiebatterijen voor allerlei jobs  
o Bv.: Voor kelners of kassiers: men moet snel en goed kunnen rekenen met geld; 

een numeriek intelligentieproefje laten doen vooraleer iemand aan te werven. 
- Persoonlijk:  

o Correlatie intelligentietest partners:  
§ Je zoekt iemand die in de lijn ligt van je eigen intelligentie 

o Spontaan erkennen van verschillen in intelligentie: 
§ Mensen kennen spontaan veel belang toe aan intelligentie 
§ Bv.: Als je iemand moet voorstellen aan je vrienden of ouders, zal je op 

voorhand al een beetje een beschrijving geven en zal je benadrukken 
wat hij/zij goed kan.  

o Accurate inschatting van intelligentie: 
§ Mensen zijn geen supergoede inschatters van aspecten van intelligentie, 

maar ze kunnen het voor een stuk toch wel.  

 

Maatschappelijke debat: Hernieuwde belangstelling voor intelligentie (ups en downs): 

- Debat in de psychologie en pedagogiek  
o In welke mate is intelligentie meetbaar? 
o Wat is het belang van intelligentie voor het onderwijs? 
o Bv.: Discussie ingangsexamen universiteit.  

- Rinderman: Verschillen in intelligentie gecorreleerd met verschillen in 
studieprestatietests over landen  

1.2  Research into implicit theories of intelligence (USA) 
- Lay-persons’ implicit theories of intelligence:  

o Als je spreekt over intelligentie tegen een publiek (dat geen psychologen zijn), 
dan zie je dat die mensen intuïtief wel het een en ander weten over wat 
intelligentie inhoudt.  

- Lay-persons’ implicit theories across cultures:  
o Als je in verschillende culturen gaat vragen ‘Wat vind jij ween intelligent 

iemand?’, dan ga je in verschillende culturen zeer verschillende antwoorden 
krijgen.  

o Bv.: In de westerse cultuur is dat iemand met veel diploma’s, in andere 
culturen gaat men eerder naar relationele aspecten verwijzen i.p.v. individuele 
prestaties.  
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- Implicit theories of intelligence across the lifespan: 
o Verschillen vaststellen naargelang de leeftijd 
o Jongere mensen kunnen een andere opvatting hebben over wat intelligentie is 

dan oudere mensen.  
- Wat betekent intelligentie voor leken?  

o Praktische problemen snel oplossen 
o Verbale intelligentie  
o Sociale competentie (goed zijn in het sociale spel) 
o Intellectueel evenwicht en harmonie (geen uitschieters in bepaalde aspecten) 
o Doelgerichtheid en bereiken van doelen 
o Contextuele intelligentie 
o Snel redeneren  

1.3  Lay-Persons’ implicit theories of intelligence  
Impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur: 

- Speed: A general cognitive factor of intelligence 
o In de Westerse wereld is het van belang om heel vlug dingen te begrijpen 

- Harmonisch leven met anderen: Inter-personal intelligence  
o In Aziatische culturen is het familiegevoel/sociaal zijn een belangrijk aspect 

van intelligentie 
- Zelfkennis en observatie: Intra-personal intelligence 

o In nog andere culturen beschrijft men intelligente mensen als mensen die 
zelfkennis hebben en een monitor hebben op zichzelf, die hun eigen gedrag 
makkelijk kunnen reguleren 

- Zelf-appreciatie: Intellectual self-assertion 
- Bescheidenheid en eerlijkheid: Intellectual self-effacement  

à Over culturen heen zijn er veel verschillen over hoe leken naar intelligentie kijken.  

1.4  Impliciete theorieën samengevat  
- Cross-culturele gelijkenissen en verschillen 
- Convergeren meer naar elkaar  

o Culturen worden meer en meer door elkaar gemixt 
o De cross-culturele verschillen zijn stuk voor stuk aan het verdwijnen 
o Men komt meer en meer tot een Westerse opvatting  

§ Speed of information processing  
- Inhoud gelijk over landen heen, maar de klemtoon is verschillend 
- Ook verschillen binnen de cultuur: 

o Tussen groepen 
§ Bv.: Als jij de enige in je familie bent met een diploma, en de rest van 

de familie werkt meer met de handen, dan zegt men dat jij een ‘papieren 
persoon’ bent met 2 linkse handen  

• à Verschil tussen academici en bouwvakkers  
o Over de life-span 

§ Jongeren vs. ouderen  
- Sternberg: 

o Naargelang de bron is er een verschillende opvatting over intelligentie 
o Bv.: Proffen kunstwetenschappen, management, filosofie, fysica, …  
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1.5  Expert definities van intelligentie  
- Thorndike: De kracht van goede responsen van het standpunt van waarheid of feiten 
- Terman: De mogelijkheid om abstract te denken  
- Thurstone:  

o De capaciteit om een instinctieve aanpassing te remmen 
o De capaciteit om de geïnhibeerde instinctieve aanpassing te herdefiniëren in 

het licht van een trial and error  
o De capaciteit om de gewijzigde instinctieve aanpassing in het openlijk gedrag 

te realiseren ten voordele van het individu als sociaal dier 

1.6   Meting van intelligentie  
Hoe kan je intelligentie meten?  

- Borkenau & Liebler: intelligentie inschatten 
o Laten beoordelen door mensen (ook bij een PH-beschrijving)  
o 2 verschillen tussen een PH-beschrijving en een intelligentiebeschrijving:  

§ Typical performance: PH-beschrijving 
• Je gaat beschrijven hoe iemand zich doorgaans gedraagt 

§ Maximal performance/maximale capaciteit: Intelligentiebeschrijving 
• Maar: Je benut niet elke dag je maximale intelligentie  
• Inschattingsfout   

- Intelligentie meten met een gestandaardiseerde test 
o Moet subtaken bevatten om probleemoplossend vermogen te testen 

§ Bv.: Welke aspecten moeten allemaal getest wordt als je een 
toelatingsexamen maakt voor geneeskunde?  

o Mensen in opklimmende moeilijkheidsgraad allerlei taken aanbieden tot ze 2, 3 
of 4 keer niet meer correct kunnen antwoorden, dan breek je de subproef af en 
begin je aan de volgende subtaak tot die persoon opnieuw 2 – 4 keer niet meer 
kan antwoorden.  

- Indifference of the indicator principe 
o Bij gelijk welk probleemoplossend proefje men ontwikkelt bij de 

intelligentietest, de proefjes correleren positief onderling  
o Zeer weinig unieke proefjes in een intelligentietest  
o Goed nieuws: betrouwbaarder meten  

§ Want we kunnen naar een zekere gemeenschappelijke component kijken 
§ Gemeenschappelijke component = Spearman’s G  

• General intelligence component  

1.7  Zelf- en peerbeoordelingen van intelligentie  
- Geen goede proxies (correlatie met intelligentietesten slechts 0,38) 
- Onder- of overschatting?  
- Geslachtsverschillen frequent gerapporteerd  

o Mannen schatten zichzelf hoger in op numeriek-ruimtelijke capaciteiten 
o Niet altijd cross-cultureel repliceerbaar  
o Niet teruggevonden bij IQ-schattingen van bv. ouders  

§ Bv.: Als leerlingen hun ouders moeten beoordelen over verbale 
capaciteiten en ruimtelijk inzicht, maken ze geen overschattingen meer  
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2. Intelligentie modellen en theorieën  
2.1  Historiek van het intelligentie-onderzoek  

2.1.1 ‘Hereditary Genius’, Galton  
- Sterke klemtoon op de verschillen in intelligentie tussen mensen 
- Intelligentie is erfelijk overdraagbaar  
- Directe metingen van intelligentie (≠ zo goed)  
- Sterk sensorisch georiënteerd 

o Bv.: Gebruikte proeven die sterk visueel getint waren, maar dat is problematisch 
want zo zou je kunnen besluiten dat iemand die blind is ‘dom’ is. 

- Belangrijk boek voor de dif. psy. à klemtoon op verschillen tussen mensen  

2.1.2 Binet-Simon scale  
- Kinderen identificeren voor special education 

o Kinderen uitfilteren in het onderwijs die nood hadden aan specifieke 
ondersteuningsprogramma’s  

o Verschillen in intelligentie tussen de kinderen detecteren  
- Subtests: bood items aan met stijgende moeilijkheidsgraad, kijken op welk niveau 

kinderen blokkeren  
- ° Mentale leeftijd: Welk intelligentieniveau op welke leeftijd moet bereikt zijn.  

o Bv.: Chronologische leeftijd van 8 jaar, dan kun je o.b.v. gemiddelden gaan 
kijken wat een kind op 8 jaar qua intelligentieproefjes al allemaal zou moeten 
kunnen, welk niveau moet zijn bereikt. 

o Ontwikkelingsniveaus  
o Vergelijking tussen mentale leeftijd en chronologische leeftijd 

§ Mentale leeftijd < chronologische leeftijd: minder intelligent 
§ Mentale leeftijd > chronologische leeftijd: meer intelligent  

2.1.3 Stanford-Binet test  
- Test van Binet-Simon meer gecommercialiseerd en verbeterd  
- Grotere en meer representatieve steekproeven à gemiddeldes mentale leeftijd kloppen 
- ° Standardised testing: Intelligentieproefjes op een heel gestandaardiseerde 

manier aan kinderen aanbieden, zodat iedereen in dezelfde condities de proef aflegt. 

2.1.4 Intelligentie-quotiënt (IQ) 
- Stern, 1912 
- Mentale leeftijd geplaatst t.a.v. de chronologische leeftijd  
- (Mentale leeftijd/chronologische leeftijd)x100 = IQ 

2.1.5 Yerkes: intelligentie-onderzoek in stroomversnelling  
- Door WOI die er zat aan te komen: nood aan tests die in groep konden worden 

afgenomen à in korte tijd veel mensen testen om te weten waar ze ze konden inzetten  
- Intelligentietesten op grote schaal uitvoeren 
- Army Alpha tests voor geletterden en Bèta tests voor ongeletterden (getimed)  
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2.2  General intelligence ‘g’: Theorie en meting  
Spearman: General intelligence/general ability/G-factor  

- Positive manifold: Scores van een persoon op 
verschillende intelligentietesten zijn vaak 
gecorreleerd  

- Specific abilities (‘S’): De prestaties van een 
persoon op een specifieke taak   

o Bv.: Prestatie op een verbale taak bepaald door de general ability, maar ook 
door de specific ability die uniek is voor de prestatie op een verbale taak.  
 

- 2 testen die de G-factor meten: 
o The Wechsler tests: 

§ Volwassenen: WAIS (16 tot 75 jaar)  
§ Kinderen: WISC (5 tot 16 jaar) 
§ Heel jonge kinderen: WPPSI  

o The Raven’s progressive matrices: 
§ Niet-verbale intelligentietest 
§ Matrices bestaan uit een reeks tekeningen/patronen met een stijgende 

(progressieve) moeilijkheidsgraad 
• 1e patronen kunnen louter visueel opgelost worden 

o Bv.: Hoe ziet het stuk eruit dat uit het patroon is 
weggelaten?  

• Naarmate de reeksen vorderen: bijkomende moeilijkheden 
o Bv.: Analogie, symmetrie, positie, kleur, … 

2.2.1  The Wechsler tests: WAIS – WISC  
- Verschillende subtests: 

o Aritmetic: numerieke proefjes 
o Block design: proefleider toont een boekje waarin allerlei patronen staan die 

moeten nagemaakt worden met blokjes waarop driehoekjes staan 
o Comprehension: betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten 
o Digit span: hoe goed kunnen mensen cijfers onthouden? Altijd meer cijfers 

geven en de pp moet dit nazeggen 
o Digit symbol: code plaatsen volgens een regel 
o Information: vragen over algemene kennis 
o Object assembly: een puzzel maken 
o Picture arrangement: je krijgt abeeldingen waarmee je een verhaaltje moet 

vertellen in een logische volgorde  
o Picture completion: ontbrekende delen aanwijzen in een tekening  
o Similarities: vragen i.v.m. gelijkenissen tussen elementen 
o Vocabulary: de betekenis van bepaalde woorden kunnen uitleggen  

- Deviatie IQ: (Actual score/expected score)x100 
o Actuele score bepalen door proefjes afnemen 
o Verwachte score bepalen a.d.h.v. sampling 

§ Gemiddelden van een grote groep gaan berekenen  
o Variabiliteit in scores in de populatie gestandaardiseerd weergeven:  

§ Gemiddelde van 100  
• >100: hoog IQ 
• <100: laag IQ  
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2.2.1.1 The positive manifold  
- Alle proefjes vallen sterk met elkaar samen, het ene meer dan 

het andere 
- Alle proefjes met elkaar correleren: matrix (zie afbeelding)  
- The positive manifold: Zonder uitzondering correleren alle 

proefjes positief met elkaar  
- Correleren matig tot sterk  
- Ze hebben een gemeenschappelijke component: de G-factor  

2.2.1.2 Factoranalyse  
- Data-reductietechniek: essentie op een meer begrijpbare manier samenvatten 
- Tabel: 

o 1e kolom:  
§ Als je bij alle subtesten 1 

gemeenschappelijke factor hebt dan 
heb je 1 cijfer, samengevat 

§ Daaruit de G-factor haalt: onderaan 
een berekening hoeveel van de 
variantie die G-factor verklaart bij de 
verschillende subtesten (±50%)  

§ 11 scores samengevat in 1 score 
o Laatste 3 kolommen:  

§ >50% van variabiliteit willen verklaren 
• Meer dan 1 G-factor uithalen  
• 11 subtesten samengevat in 3 scores 
• Nog steeds samengevat, maar al meer variantie verklaren want 

er zijn meer onderliggende factoren 
§ 1e factor: verklaart ±30%  

• Welke soort factor? Kijken naar ladingpatronen van elk van de 
11 variabelen 

• Information, vocabulary, comprehension, similarities en picture 
arrangement laden sterk  

• = Verbale component  
§ 2e factor: Verklaart ±25%  

• Object assembly, block design, picture completion 
• = Ruimtelijk inzicht 

§ 3e factor: Verklaart ±15%  
• Digit span, arithemetic 
• = Numeriek  

§ 30+25+15% = ±70% à ¾ van de variantie kan verklaard worden  

à G-factor is belangrijk en prominent aanwezig, maar het is vaak belangrijker 
om naar meerdere specifiekere factoren te kijken!  

  



 
 

Tiffany Volckaert 
 

43 

2.2.1.3 De normaaldistributie van intelligentiescore  
 

 

 

2.2.2 Raven’s progressive matrices  
- Meet Spearman’s G als een abstract ability 

o Het gaat over relaties ontdekken en afleiden  
- Vrij van taal (preformaal) 

o Neemt niet weg dat er culturele invloeden kunnen zijn 
- Vanaf 6 jaar 
- Bevat 60 items  
- Uitgedrukt in deviation IQ 
- Jensen: Onderzoek naar hoe genen je intelligentie en gedrag kunnen bepalen 

Voorbeelden:  

 

 

 

 

2.3  Multifactoriële modellen  
- G-factor minder belangrijk 
- Modellen met meerdere dimensies  

2.3.1 Thurstone 
- ‘G’ resultaten van 7 primaire mentale capaciteiten 
- Spearman: G-factor = oorzaak van de uitkomsten 
- Û Thurstone: 7 mentale vaardigheden die samen resulteren in de G-factor  

o Associatief geheugen, nummers, perceptuele snelheid, redenering, ruimtelijk 
inzicht, verbaal begrip, woord vlotheid  

2.3.2 Cattell 
- ‘G’ omvat 2 gerelateerde maar onderscheiden componenten  

o Fluid intelligence: Gf (G-factor) 
o Crystallised intelligence/verharde kennis: Gc 

§ Wat je met de G-factor doet: welke kennis je allemaal verzamelt 
tijdens je leven 

§ Bv.: Als je in de WAISE gevraagd wordt een moeilijk woord uit te leggen, 
dan is de betekenis iets dat opgeslagen zat in je crystallised intelligence. 
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2.3.3 Guilford  
- Ging niet akkoord met de ‘G’ conceptualisaties 
- 120 – 150 onafhankelijke capaciteiten  

o Operations, contents, products  
o Daaronder nog eens categorieën  
o Te complex model: structure of intellect theorie (SI) 

§ Operations: Evaluation, convergent production, 
divergent production, memory cognition 

§ Contents: Visual, auditory, symbolic, semantic, behavioural 
§ Products: Units, classes, relations, systems, transformation, implication 

2.4  Hiërarchische benadering/modellen  

2.4.1 Carrol: Three-stratum Model of Human Cognitive Abilities  
- Top: ‘G’ (Stratum III) 
- Middenniveau: 8 specifieke factoren (Stratum II) 

o Gf: Fluid mental ability 
§ Correleert sterk met die G-factor bovenaan 

o Gc: Crystallized intelligence 
o Gy: General memory & learning 
o Gv: Broad visual perception 
o Gu: Broad auditory perception 
o Gr: Broad retrieval ability 
o Gs: Broad cognitive speediness 
o Gt: Processing speed  

- Onderaan: Specifieke factoren/intelligenties (Stratum I) 

2.4.2 Horn/CHC-model 
à Meest uitgebreide en ondersteunde model vandaag de dag. Biedt veel 
aanknopingspunten bij onderzoek naar leerstoornissen.  

- 9 brede stratumvaardigheden en hieronder meer dan 70 smallere stratumvaardigheden 
o Gf: Fluid reasoning 
o Gc: Acculturation knwoledge intelligence 
o SAR: Short-term apprehension & retrieval abilities 
o Gv: Visual processing 
o Ga: Auditory processing 
o TSR/Glm: Tertiary storage & retrieval 
o Gs: Processing speed 
o CDS: Correct decision speed 
o Gq: Quantitative knowledge  

  

Stratum	
III:	'G'

Stratum	II:	
8	Specifieke	
factoren	

Stratum	I:	Specifieke	
intelligenties	
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2.5  Gardner’s mutiple intelligences  
- Uitbreiding van het intelligentiebegrip: 

o Klassieke dingen: Taal, logisch-mathematisch, ruimtelijk  
o Toevoeging: Muzikaal, lichamelijk kinesthetisch, interpersoonlijk, intra-

persoonlijk, naturalist, existentialist 
- Brede opvatting over intelligentie  
- Richting van de lekenopvatting  

3. Demonstratie: Online intelligentietests  
- Mensa: 

o Is een internationale vereniging van en voor mensen die bij een IQ-test in de 
bovenste 2% van de bevolking scoren.  

o Berekening IQ-score verschilt per test 
o Gebruikmaken van percentielscores om toegelaten te worden 

§ Vanaf 98e percentiel wordt je toegelaten  

4. Betekenis en predictieve validiteit van intelligentie  
4.1  Kenmerken, gebruiken en problemen van intelligentietests  
- Typische kenmerken van intelligentietests: 

o Verscheidenheid aan taken  
o Standaardisatie  
o Norm waarnaar verwezen wordt  

- Gebruiken van intelligentietests: Selectie, diagnose & evaluatie  
- Problemen van intelligentietests: 

o Betrouwbaarheid 
o Validiteit 
o Wordt het nut teveel benadrukt?  

4.2  De sociale relevantie van intelligentie  
- Onderwijs:  

o Correlatie van 0,50 tussen IQ en academische studieprestatie  
§ 25% van de variantie wordt verklaard door IQ  

o Ongeacht de leeromgeving: hoger IQ presteren beter 
§ Aangepaste omgeving zorgt voor nóg betere prestaties 

o IQ moeilijk te beïnvloeden 
§ Kinderen uit lage SES vanuit de woonkamer woordenschat e.d. leren 
§ Vocabulaire wel beter, maar wordt het IQ/onderliggende G-factor wel 

beïnvloed?  
§ Bv.: De Sesamstraat 

- Professioneel: 
o Jobprestaties 
o Salaris 
o Positie in het bedrijf 
o Rendement uit training  

- Gezondheid 
o Opletten met correlaties! 
o Ofwel meer kennis over gezondheid opslaan 
o Ofwel meer geld om voor gezondheid te zorgen (gezonde voeding) 
o Ofwel terecht in betere jobs met gezondere omgeving  
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4.2.1 Studie over de invloed van IQ in het onderwijs  
- Longitudinale studie (5 jaar)  

o Hij mat de intelligentie van kinderen op 11 en 16 jaar  
o Scores vergelijken met bepaalde vakken van de G-factor  
o Elk van de vakken correleert positief met elkaar  

§ Correlatie met de G-factor: 
• Wiskunde: .77 
• Biologie: .51 
• Chemie: .46 
• Engels: .67 
• …  

o Zelfs vakken als drama, kunst en muziek correleren positief met de G-factor 

4.2.2 Studie over job performance  
- Meta-analyse 

o G-factor correleren met work performance  
- Tabel: 

o Kolom 1: r 
§ Validiteit van de methodes staan elk voor zich 
§ GMA gemiddeld genomen 0,51 correleert met 

work performance  
• Sommige jobs minder of meer correleren  

§ Correlaties tussen work performance & andere maten die je kan 
gebruiken bij selectie-onderzoek  

• Bv.: Er is een correlatie van 0,54 tussen een work sample test1 
en work performance.  

• Beter dan GMA als predictor voor work performance  
§ Zo kan je de hele kolom aflopen 

o Kolom 2: R 
§ Correlatie tussen een predictor & GMA met work performance 
§ Bv.: Work sample test correleert op zich 0,54 en GMA correleert op zich 

0,51. Als je ze samenneemt, correleren ze 0,63 met work performance. 
o Kolom 3: Gain in validity  

§ R plaatsen t.o.v. de correlatie van de GMA in de 1e kolom 
§ Toont aan welke predictoren je in je selectiebatterij moet bijnemen om 

je voorspelling beter te maken  
§ Bv.: Zelfde vb. als hierboven: je wint 12 punten t.o.v. enkel GMA met 2 

predictoren.  
o Door GMA te combineren met onderzoek naar integriteit, win je het meest  

4.2.3 Studie over training  
Wat is het rendement dat mensen halen uit opleidingen?  

- GMA heeft een hoge correlatie met leervermogen (0,56).  
- è General Mental Ability kan goed work performance en 

training performance voorspellen  

                                            

1 Work sample test = Iemand een probleem laten oplossen en kijken hoe die persoon het 
probleem aanpakt.  
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4.2.4 Studie over job performance in verschillende beroepscategorieën  
- Tabel: 

o ‘K’ = Over hoeveel individuele studies 
over dat beroep de meta-analyse op 
gebaseerd is  

o ‘n’ = Totaal aantal subjecten in de 
individuele studdies 

o ‘r’ = Verband tussen intelligentie en 
work performance in de bepaalde 
beroepscategorie  

- Correlaties ‘opkuisen’ en corrigeren voor meetonbetrouwbaarheid + rekening houden 
met range restrictie à correlaties gaan flink omhoog  

UITLEG: 

- Correlatie kwadrateren om te weten hoeveel variabiliteit je in work performance 
verklaart op grond van die ene predictor à Correlatie van 0,25% (= 6%) is al veel 

o Bv.: ‘Sales’: correlatie van 0,34 à kwadrateren, komt op 11 – 12% van de 
variabiliteit. Als we dus enkel deze predictor zouden gebruiken, kunnen we 11% 
van ons finaal criterium verklaren.  

- Problemen bij de correlaties:  
o Meetfouten:  

§ Aan de kant van de predictor & van je criterium 
§ Hoeveel foutenmarge zit er op work performance? Wat is het?  
§ Bv.: De ene vond de manier van lesgeven goed, de andere niet. Veel 

variabiliteit, als je deze eruit haalt, gaat de correlatie omhoog.   
§ Tabel: kolom ‘rho’ à Correlaties waarbij de variabelen eruit zijn 

gehaald 
§ Bv.: Bij ‘sales’: i.p.v. een correlatie van 0,34 krijg je een correlatie van 

0,66. Dus niet 11% maar 43% wordt verklaard.  
o Range restrictie:  

§ Heel de variabiliteit die op je de x-variabele (IQ) hebt. 
§ In de praktijk zie je hier maar een stuk van  

è Intelligentie is een goede predictor voor work performance en training succes 
over verschillende categorieën van jobs heen. Niet elke job is een even goede 
predictor, er zit variabiliteit in, maar over het algemeen zijn de ‘rho’-scores substantieel 
en significant. 
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4.2.5 Studie over predictieve validiteit over de levensduur  
- Studie waarbij gekeken werd naar de beoordelingen over kinderen op jonge leeftijd 

o Gedragsbeschrijvingen over kinderen verzamelen 
- Correlatie tussen de Big Five en prestaties op latere leeftijd (55 jaar) 

o Predictor: Persoonlijkheid 
o Criterium: Extrinsic career succes (loon, positie, leiding) 

- Tabel: 
o ‘r’ = single correlation  

§ Verband tussen elk van de 5 PH-
predictoren en ‘extrinsic career succes’ 

§ Neuroticisme: Hoog scoren in 
puberteit, later minder verdienen. 
Negatief significant met de variabele. (-
0,34) 

§ Extraversie: Positieve relatie, niet 
significant (0,18) 

§ Openheid: Hoog scoren, later meer verdienen en verder schoppen  
§ Altruïsme: Correleert niet met extrinsic career succes (0,01) 
§ Consciëntieusheid: Correleert zeer sterk met extrinsic career succes 

(0,41) 
o ‘R’: 5 factoren samennemen (multiple correlation) 

§ Slechts 1 predictor (0,54 correlatie met career succes)  
§ 0,54 kwadrateren = 29% van het criterium op de leeftijd van 55 jaar kan 

je voorspellen o.b.v. de 5 PH-factoren die gemeten zijn in de puberteit. 
- è PH is een goede voorspeller voor het criterium van extrinsic career succes  

 
- Childhood G-measure: 

o Intelligentiemaat correleert 0,53 met het extrinsic career succes-criterium 
o Bijna gelijk aan de multiple correlation van de 5 PH-factoren  

- Regressie model uitbreiden: R (traits + G) 
o 6 predictoren model: 0,64 gecorreleerd met ectrinsic career succes  
o 40% van de variatie verklaren  

- à Je kan ook intelligentie meten en correleren met work performance over 
lange termijn 
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4.2.6 Nog een meta-analyse: job performance & training proficiency  
- Correlatie tussen intelligentie (GMA) en job performance = 0,53  
- Correlatie tussen GMA en training proficiency = 0,53  
- Intelligentiemaat als basis en telkens 1 PH-trek toevoegen 

o Tabel: 
§ 1e kolom: PH-trek zonder GMA 

• Conscientieusheid correleert 0,36 met job performance  
• Emotionele stabiliteit correleert 0,24 met job performance 
• …  

§ 2e kolom: Correlatie tussen PH en GMA  
• Conscientieusheid correleert 0,2 (onbestaand)  

o 2 onafhankelijke predictoren voor job perfomance 
• Emotionele stabiliteit iets hoger 
• … 

§ 3e kolom: Beide combineren  
• GMA + Conscientieusheid + job 

performance: 0,63  
§ 4e kolom: ?R  

• = Delta R; de gain in validiteit  
o Als je 1 factor moet toevoegen aan GMA, kies je 

best voor conscientieusheid  
§ Hoogste gain in validiteit  

Verschil job performance & training proficiency onbelangrijk. 

4.3  Intelligentie en professionele positie/status  
- Belang van SES en aantal jaren onderwijs voor de latere positie  
- SES en intelligentie ≠ onafhankelijk 

o Correlatie is 0,33  
o IQ betere voorspeller dan SES voor het aantal jaar naar school men gaat  

§ IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES  
o IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald  

§ Belangrijke verschillen binnen het gezin 
• SES van hele gezin gelijk 
• Grote variabiliteit tussen wat de kinderen uiteindelijke doen 

o SES als key-variabele: geen rekening met variabiliteit binnen gezinnen 

4.4  Strenze  
- Leeftijd waarop je intelligentie meet speelt een grote rol 

o Jonge leeftijd: lastig om predicaties op lange termijn te maken 
- Over de jaren heen – afhankelijk van wanneer je meet – blijven de correlaties ± gelijk 

o Correlaties: telkens substantieel & positief  
o Alleen op jonge leeftijd zie je wat variabiliteit in de correlaties  

- Intelligentie is niet iets nieuws  
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4.5  Deary 
- UK & Schotland: a.d.h.v. social security number makkelijk mensen traceren  
- Op sommige tijdstippen IQ-test afnemen van iedereen 
- Alle mogelijke gezondheidsparameters traceren van iedereen via zijn nummer  
- Resultaten intelligentietests gekoppeld aan een aantal parameters van overlijden 

o Op grote schaal kijken of er verschillen zijn in oorzaken van overlijden en 
kijken naar intelligentieverschillen 

o Hoger IQ: langer leven  
§ Bv.: “People being diagnosed 

with cardiovaculair disease” à zij 
die de ziekte hadden hadden een 
gemiddeld IQ van 100,1 en zij die 
ze niet hadden, een gemiddeld IQ 
van 104,1.  

§ Geen grote verschillen, maar wel significant  
o Verklaring?  

§ Mensen met hoger IQ komen in betere jobs terecht, leven gezonder, 
verdienen meer en hebben dus meer geld om gezonde voeding te 
kopen en een betere levensstijl te hebben, ze capteren meer info, …  

§ Geen rechtstreekse relatie tussen IQ en gezondheid  

 

5. Emotionele intelligentie  
5.1  Mayer-Salobey-Caruso  
- Emotioneel intelligentiemodel: four-branch model (ability model) 
- Kern van concept: Emotionele intelligentie = De capaciteit om je eigen emoties en die 

van de mensen rondom jou te begrijpen.  
- Vragenlijst: MSCEIT (4 schalen)  

o Identificeren van emoties 
§ Hoe goed kan je iemand emotioneel lezen?  
§ Abstractie maken van het feit dat de ene persoon makkelijker te lezen 

is dan de andere 
o Gebruiken/faciliteren van emoties: 

§ Meten hoe je emoties gebruikt om je eigen denken te gaan faciliteren  
§ Bv.: Als je zenuwachtig bent op een examen: welke strategieën gebruik 

je om zo goed mogelijk te kunnen antwoorden en denken?  
o Begrijpen van emoties: 

§ Bv.: Er komt een student naar de feedback van het examen en vertelt 
dat ze gebuisd is op het examen doordat het juist uit was met haar lief. 
Er valt niets te veranderen aan haar punten, maar je kan wel begrip 
opbrengen.  

o Emoties hanteren: 
§ Hoe ga je de emoties hanteren in het dagdagelijkse leven?  
§ Bv.: Sommige studenten zijn gisteren uit geweest en het is niet gelukt 

om vandaag in de les te geraken. Welke emoties gaan ze hanteren om 
aan notities te geraken van hun medestudenten die wel naar de les zijn 
gekomen?  
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5.2  Goleman  
- Emotionele intelligentieconstruct gecommercialiseerd en geïntroduceerd bij het brede 

publiek 
- Expliciet de link gelegd tussen emotionele intelligentie en het limbisch systeem 

(amygdala) 
o Bv.: Als je kijkt naar fMRI-onderzoek, dan zie je dat de amygdala een 

belangrijke rol speelt in veel van de emotionele processen.  
- Adaptief mechanisme  

o Gekoppeld aan het fight-or-flight respons-principe 
o Ontwikkelingspsychologisch perspectief: 

§ Kinderen moeten vooral de emoties angst en agressie leren reguleren  
§ Kinderen moeten leren sensitief worden voor signalen die bij zichzelf 

kunnen aanwezig zijn van angst/agressie: je moet leren omgaan met 
angst/agressie.  

• Bv.: Angst voor een examen, het soort spanning die je voelt 
opbouwen bij het naderen van een examen.  

§ Kinderen moeten in hun ontwikkelingen deze emoties leren 
identificeren en reguleren/modelleren 

- Model bestaat uit 4 stappen, 4 emotionele competenties:  
o Self-awareness:  

§ Weten wanneer je bv. op je gemak bent in een bepaalde situatie 
§ Signalen van jezelf leren detecteren  

o Self-regulation/management: 
§ Hoe slaag je erin om jezelf weer onder controle te krijgen  
§ Strategieën die mensen gebruiken om zichzelf down-to-earth te 

brengen 
o Social awareness:  

§ Empathie 
§ Anderen hun emoties en perspectieven aanvoelen en actief interesse 

tonen in anderen hun gevoelens  
o Socials skills/management: 

§ Anderen ontwikkelen 
§ De vaardigheid om anderen te helpen en te verbeteren  

- = Mixed model: Combinatie van traditionele elementen van emotionele intelligentie 
en een aantal PH-factoren  

5.3  Bar-on 
- Emotional-social intelligence model (mixed model: cognities & emoties) 
- Evolutionaire basis helemaal uitgewerkt  
- Emotionele expressie is iets belangrijk voor adaptatie en het overleven  
- Culturele verschillen: 

o Lezen van emoties is belangrijker in systemen waar je geen rolverdeling hebt 
- Model bestaat uit 5 domeinen/skills met ongeveer 15 aspecten:  

o Intrapersonal: Eigenbelang, emotionele zelfbewustzijn, assertiviteit, 
onafhankelijkheid, zelfactualisatie (» zelfbewustzijn) 

o Interpersonal: Empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke 
relaties (al dan niet je verantwoordelijkheid opnemen voor de andere) 

o Adaptability: Realiteits testing, flexibiliteit, probleemoplossend gedrag  
o Stress management: Stress tolerantie, impulsen controleren 
o General mood: Optimisme, geluk 



 
 

Tiffany Volckaert 
 

52 

5.4  Kritiek op mixed models  

5.4.1 Elshout 
- “Tests voor emotionele intelligentie die het karakter hebben van vragenlijsten worden 

uitgegeven voor wat ze niet zijn, namelijk intelligentietesten.”  
o Kritiek op het Bar-On model  
o Maakt gebruik van EQ in analogie met IQ  

- “Rapportage in de vorm van een quotiënt mist iedere grond.”  
- “Niet voldaan aan de voorwaarden voor het sommeren van niet of laag gecorreleerde 

scores tot een somscore.”  
o Elshout argumenteert dat er geen sprake is van een soort ‘positive manifold’ 
o De subschalen correleren veel te weinig met elkaar om ze te gaan integreren 

tot 1 totaalscore  
- “Voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zakken gepresenteerd.” 

o Dit is meer iets in verband met PH dan met intelligentie  
- “De matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten.” 
- “Onduidelijke oorzaak-gevolg relatie.” 

o Predictor & criterium worden heel vaak door elkaar gehaspeld  
o Gaat niet voor alle studies 

- “Te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog IQ die niets van het 
leven terechtbrengen.”  

o Succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise 
- “EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemands typische gedrag 

tot de reële mogelijkheden van de psychologie behoort.” 
o We blijven allemaal gewoontebeestjes, het is niet makkelijk om iemands 

typisch gedrag te gaan veranderen.  

5.4.2 Wat meten ze eigenlijk?  
Wat biedt de emotionele intelligentie ons bovenop persoonlijkheid en GMA?  

à Emotionele intelligentie correleert met psychometrische intelligentie en met de 5 PH-
factoren. Van die 5 is er niet 1 die er echt uitspringt.  

à Er is geen empirische onderbouw voor de biologische en evolutionaire claims.  

5.5  Samengevat 
In totaliteit speelt EI in en wijst op de belangrijke variabiliteit die ook in het echte leven 
van belang is.  
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6. Genetische basis vs. omgeving  
6.1  Nature-nurture debat  
- Galton:  

o Grondlegger v/h huidige gedragsgenetisch onderzoek, visionair voor zijn tijd 
o Nadruk op erfelijkheid én op omgeving (confounding effects)  
o Observeerde dat IQ circuleerde binnen families en dat er eigenlijk in functie 

van dalende genetische verwantschap allerlei effecten zichtbaar waren  
o Belang van tweeling- en adoptieonderzoeken  

- Plomin:  
o Een prominente gedragsgenetica-onderzoeker  
o 3 types steekproeven: familie, tweeling- en adoptiestudies  

6.2  Nuttige soorten samples: tweelingen  
- 2 soorten tweelingen: 

o Monozygote à 100% genetisch identiek 
o Dizygote à gemiddeld 50% genetisch identiek  

§ Zoals een gewone broer en zus binnen een familie 
- Grofmazig idee krijgen van het genetisch effect: 

o Verschil in associatie voor een kenmerk tussen MZ en DZ = de helft van het 
genetisch verschil 

o Verschil x2 voor een rudimentaire schatting van de volledige genetische 
bijdrage  

- Bv.: Dezelfde intelligentie toetsen bij honderden MZ tweelingsparen en bij honderden 
DZ tweelingsparen. Dan kijken naar de correlatie tussen tweeling 1 en 2 van de MZ 
en de correlatie van tweeling 1 en 2 van de DZ.  

o Correlatie 0,70 bij MZ en 0,40 bij DZ  
o 0,70 – 0,40 = 0,30 à indicatie voor de helft van het genetische contributie 
o Volledige factor: 0,30x2 = 0,60  
o à 60% van de intelligentie zou genetisch bepaald zijn.  

§ Correlatie aan de kant van MZ > DZ  

6.3   
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6.4 Minnesota Study of Twins Reared Apart (MSTRA)  
- Tweelingen die bij de geboorte gescheiden en apart opgevoed zijn  
- ± 200 tweelingkoppels beschreven 

o Allemaal onafhankelijk getest op een heleboel parameters, dagen aan een stuk 
- Voorbeeld:  

o MZ tweeling: delen 100% van het genetisch materiaal, werden apart opgevoed 
o Twin 1 in familie A en twin 2 in familie B  
o Familie A:  

§ 2 kinderen, kind A1 en A2, ze willen nog een 3e kindje: adoptie  
§ 2 biologische kinderen die onderling 50% van het genetisch materiaal 

delen, twin 1 deelt 0% genetisch materiaal met A1 en A2, maar deelt 
wel de omgeving 

§ Dezelfde SES; deze variabele zal ervoor zorgen dat de 3 kinderen gelijk 
zijn 

o Familie B: zelfde situatie 
§ 2 kinderen, kind B1 en B2; delen 50% genetisch materiaal + twin 2 

 
- Correlatie tussen de 2 twins kan verklaard worden  

o O.b.v. genetische similariteit want ze groeiden op in 2 ≠ families 
o Common environmental characteristics:  

§ Om in aanmerking te komen voor adoptie, moet je aan bepaalde 
karakteristieken voldoen.  

- Kijken hoe sterk de tweelingen correleren met elkaar, maar ook hoe sterk kind A1 en 
A2 overeenkomen, en ook kijken hoe sterk twin 1 correleert met kind A1/A2  

6.5  Concordance rates of intelligence  
- Samengevat wat het MSTRA-onderzoek kan opleveren (Ridley)  
- Concordantie rates refereren naar hetzelfde IQ over 2 individuen  

o Binnen een tweelingspaar, als de ene een IQ heeft van 122, dan moet de andere 
onder de assumptie van sterke genetische effecten aardig in de buurt zitten van 
die 122.  

 

    (à Tussen haakjes = een meta-analyse) 
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6.6  Omgevingsinvloeden op intelligentie  
- 4 domeinen onderscheiden: 

o Biologische factoren en ouders 
o Familie-omgeving  
o School 
o Cultuur  

6.6.1 Biologische factoren en ouders  

6.6.1.1 Voeding  
- Controversieel  
- Zeker bij kinderen die opgroeien in gedepriveerde omgevingen  
- Bv.: In de periode na de WO. Kinderen die het thuis financieel moeilijk hadden kregen 

op school levertraan omdat daarin een aantal stoffen zitten die eventueel nuttig kunnen 
zijn voor de groei en ontwikkeling.  

6.6.1.2 Loodblootstelling 
- Studie 1: Verband tussen voortijdig bevallen  
- Studie 2: 723 kinderen (uit de zwangerschap bij studie 1) werden gevolgd 

o 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 v/d moeder 

6.6.1.3 Prenatale factoren  
- Roken en alcoholgebruik van de moeder 

o Moeders die overmatig alcohol gebruikten tijdens de zwangerschap hebben 
een verhoogde kans op een kind met fysieke en mentale beperkingen.  

- Andere studies: impact van moderatoren 
o Bv.: Leeftijd van de moeder: effect van alcohol is sterker bij hogere leeftijd 

6.6.2 Familie-omgeving  

6.6.2.1 Soorten omgevingen 
- Gedeelde omgeving: Factoren die gelijk zijn binnen het gezin 

o Bv.: SES, beroep vader, … 
- Niet-gedeelde factoren: Factoren verschillen binnen het gezin 

o Bv.: De opvoedingsstijl kan verschillen van kind tot kind naargelang hun 
karakter, je broer is lid van de voetbal en jij van de chiro, …  

Hoe ontwikkelen niet-gedeelde omgevingsfactoren zich binnen en buiten de familie?  
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6.6.2.2 Within-family factors  
- Passieve model: Genetische factoren 

o Vervat in ±50% overlap tussen ouder en kind  
o Je hebt een stuk via de genen en een stuk via de 

omgeving mee, zonder dat er iets speciaals gebeurt.  
o Bv.: Als muzikaliteit iets genetisch is, dan gaan je 

ouders dat aan jou doorgeven, maar ook tegelijk 
meer aandacht vestigen op naar het theater gaan, je 
inschrijven voor muziekschool, …  

- Child-effects model:  
o Intelligentie resulteert uit de genen van het kind  
o Ouders moduleren hun gedrag i.f.v. de 

karakteristieken van het kind  
o Positieve en negatieve feedbackloops  
o Bv.: Het kind legt een bepaalde muzikaliteit aan de dag en de ouders reageren 

daarop door het verder aan te moedigen.  
- Parent-effects model: 

o Ouders reageren op het gedrag van het kind en beïnvloeden dit gedrag in een 
bepaalde richting  

o Bv.: Het kind wil wel gitaar spelen, maar vindt notenleer saai. Dan kunnen de 
ouders stimuleren om toch eerst notenleer te doen en dan pas gitaar te spelen.  

6.6.2.3 Outside-family factors  
Factoren die meespelen in de buitenwereld. Bv. lid zijn van een club, wat is de impact op 
het ontwikkelen van intelligentie daarvan? = Group socialization theory  

- Context specifieke socialisatie: 
o Dingen die je meekrijgt van thuis uit 
o Bv.: Als je ouders vaak naar het theater gaan, dan ga je waarschijnlijk zelf ook 

rapper naar het theater gaan.  
- Buitenshuis socialisatie: 

o Lid zijn van allerlei groepen buiten de school en het gezin 
o Bv.: De jeugdbeweging, de voetbal, …  

- Transmissie van cultuur via groepsprocessen: 
o Culturele waarden die je niet hoofdzakelijk meekrijgt van je ouders, maar die 

gemeen goed zijn in de cultuur/samenleving  
- Groepsprocessen vergroten de verschillen binnen sociale groepen: 

o Bv.: Het idee van ‘ingenieurs zijn nerdjes’ en op grond hiervan kan het dan zijn 
dat die ‘nerdjes’ zich dan ook meer en beter gaan ontwikkelen in aspecten van 
intelligentie omdat ze dan samen staan met andere ‘nerdjes’ en in hun groepje 
wordt dan gediscussieerd over een of andere wiskundeformule. Iemand anders 
die in een groep staat van ‘niet-nerds’, die wil spreken over die 
wiskundeformule, zal dat bijna niet kunnen doen omdat dat daar bijna taboe is, 
en zo ontwikkelt die minder en vergroten de groepsverschillen alleen maar 
meer.  

- Groepsprocessen vergroten de individuele verschillen binnen de groep: 
o Bv.: De uitblinker van een groep zal ook behandeld worden als ‘de slimste’ en 

hij zal zich hier bijgevolg ook naar gedragen.  
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6.6.2.4 De sociaaleconomische status  
- SES houdt verband met intelligentie: 

o Een correlatie van 0,30 – 040  
o Gemiddeld 45 IQ-punten verschil tussen professionele en ongeschoolde 

beroepen 
o 10 IQ-punten verschil tussen kinderen met vaders in professionele vs. 

ongeschoolde beroepen, na controle voor geboortegewicht, inkomen, 
buurtkarakteristieken en behuizing.  

o Kinderen uit lage SES-groepen die in hogere SES-families worden 
geadopteerd: 12 tot 16 IQ-punten winst  

6.6.2.5 Gezinsgrootte en geboortevolgorde 
- Associatie en interactie tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde & IQ  

o Geboortevolgorde-effect:  
§ De 1e was de intelligentste en dan gaat het bergaf  
§ Veel commotie  

- Geen verband tussen gezinsgrootte en intelligentie (kritiek op vorige studie)  
- Geboorte-volgorde verklaren: 

o Admixture hypothesis: 
§ Ouders met lagere intelligentie hebben meer kinderen 
§ SES in rekening brengen: volgorde-onderzoek kan niet gelijk worden 

gedaan 
o Resource dilution model: 

§ De beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen 
toeneemt  

§ Baby 1 krijgt alle aandacht en ontwikkelt/leert dingen vlugger  
§ Naarmate er meer kinderen komen moet je de aandacht verdelen 

o Confluence model: 
§ De familie-context verandert met een toenemend aantal kinderen 
§ Niet enkel de aandacht wordt opgesplitst, de hele familie verandert  

6.6.3 Educatie  
- Educatie en intelligentie intrinsiek aan elkaar verbonden 

o Scholing is een afhankelijke en onafhankelijke variabele  
§ Moeilijk om de correlatie te interpreteren 
§ Sommigen zeggen dat hoe langer je naar school gaat, hoe slimmer je 

wordt.  
§ Anderen zeggen dat slimmere kinderen langer naar school gaan  

- Proberen correlatie interpreteren: 
o Ceci: IQ stijgt met 2,7 punten voor elk jaar scholing  

6.6.4 Cultuur  
- Decontextualisatie:  

o Cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is  
o Bv.: Abstraheren in de Westerse cultuur  

- Kwantificatie: 
o Intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel bestaat 

- Biologiseren: 
o Toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken dragen bij dat 

we steeds meer weten over intelligentie en IQ.  
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6.7  Bouchard & Louhlin’s framework to assess population variations in intelligence 
 

 

Assortative mating = Proces 
waarbij je selectief partners 
kiest. Een intelligent iemand 
kiest een intelligent iemand.  

 

 

 

7. Stabiliteit van intelligentie  
7.1  Ontwikkelingsantecedenten  
- Vraagstelling: 

o Hoe gaat men verschillen in mentale informatieverwerkingsprocessen 
koppelen aan intelligentieverschillen? 

o Vanaf wanneer zijn deze verschillen te detecteren?  
§ Vanaf wanneer kan men indicatoren van intelligentie vinden in de 

ontwikkeling?  
- Habituatie experimenten: 

o Een experiment waarin de baby naar iets bewegend kijkt en dan registreert 
men hoe lang dat dat kind daarnaar moet kijken tot het gehabitueerd is. 

o Hoe vlug kinderen habitueren aan iets dat ze zien, zelfs op zeer jonge leeftijd, 
correleert 0,40 mar gemeten intelligentie in kindertijd (16% verklaren)  

- Inspectietijdtaken: 
o Volwassenen moeten aangeven of een puntje links of rechts staat op het scherm 
o Correleert 0,30 met intelligentie à niet spectaculair, maar toch iets 

- Conclusie: 
o Er is wel een soort link met de informatieverwerkingssnelheid: cruciaal voor 

een beter begrip van het intelligentieconstruct 

7.1.1 Studie van Jones & Bayley  
- Berkeley Growth Study: 

o 6 jaar – 18 jaar: correlatie van 0,77 
o 12 jaar – 18 jaar: correlatie van 0,89  

§ Stabieler: kleinere leeftijdspanne (6 jaar i.t.t. 12 in de 1e groep)  
o Later meten: stabieler  
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7.2  Stabiliteit van intelligentie  
- Algemene lijn: 

o Intelligentie is vrij stabiel in de levensloop 
o In gevarieerde studies: correlaties van 0,50 geen uitzondering 

§ Onafhankelijke studies, uitgevoerd in verschillende landen door 
verschillende onderzoeksgroepen 

§ Brede waaier van intelligentiematen gebruikt 
§ Leeftijdsintervallen over de gehele levensloop 
§ Geen substantiële tegenevidentie  

- Samenvatting: tabel van Deary  
o Testte 100 mensen na 66 jaar  
o Groote leeftijdspanne 

§ Veel kan gebeuren: verschillende opleidingen, verschillende beroepen, 
hersenschade, …  

§ Nog steeds correlatie 0,63 op ruwe scores  
§ Correlatie corrigeren à 0,73 !  

o Tabel:  
§ Kolom 1: Eerste testleeftijd  
§ Kolom 2: Tweede testleeftijd  
§ Kolom 3: Correlatie 
§ Kolom 4: Soort intelligentietest 

o Conclusie:  
§ Zeer stabiel: 

• Toenemende leeftijd 
• Verschillende intelligentietests gebruiken 
• Verschillende mensen gebruiken  

§ Stabiliteit in termen van round order:  
• Wie vandaag hoog scoort in de groep, scoort dit later ook 
• Maar de score van de groep kan veranderen 

7.3  Flynn-effect  
- Afgelopen 60 jaar opvallende stijging van het IQ  
- Controverse: 

o Sommigen zeggen dat het Flynn-effect blijft doorgaan, anderen zeggen dat 
het gelijk blijft, nog anderen zeggen dat het IQ daalt 

- Vereisten voor datasets opdat je dit effect kan aantonen: 
o Dezelfde tests, afgenomen met substantieel tijdsinterval 
o Steekproeven moeten equivalent zijn, anders kan elk verschil die je oppikt toe 

te schrijven zijn a/d verschillende steekproeven en niet aan de stijging van IQ  
- Delta IQ: Uitgedrukt in IQ-verandering per decennium  

o Gemiddelde stijging van 5 ruwe score punten, standaarddeviatie 2,9  
o Zeer grote range:  

§ Bij sommige testen is er een kleine toename van 1,8 en bij anderen 
een toename van 12,5  

- Raven PM: Gemiddelde stijging van 5,69 (SD = 3,49) 
- WAIS: Stijging van 5,20 (SD = 0,27)  

o Performaal: 7,8 
o Verbaal: 4,2  

- Dit wordt bevestigd, maar toename is beperkter: 2,5 IQ-punten i.p.v. 5,0  
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- Flynn was zeer voorzichtig in het beschrijven/verklaren van dat fenomeen: 
o In eerste instantie dacht hij dat het gewoon cohorte effecten waren 
o Hij zei ook dat sommige datasets misschien onbetrouwbaar waren 

§ Steekproeffluctuaties  
o Hij zag dat de hoogste effecten op de fluid intelligence factor zaten, maar 

minder groot op de crystallized intelligence  
- Flynn-effect gevolg van beter onderwijs?  

7.3.1 Discussie  
- Is er effectief een toename van IQ?  

o Stijging G-factor of eerder stijging in minder G-geladen factoren?  
- Antwoord: 

o Kijken naar correlatie tussen toename IQ en G-lading van een bepaald 
intelligentieaspect 

o Correlatie = 0,30  
§ Toename wel voor een stukje toename van G-factor, maar ook heel 

wat anders 
o Antwoord ligt in het midden 

- Tegelijk met de toename van het IQ, zien we een daling van de prestaties op de SAT 
à verklaringen: 

o ¾ van de daling is toe te schrijven aan de stijging van het aantal deelnemers 
§ In de VS moet je meedoen aan de SAT als je naar de universiteit wilt  
§ Meer deelnemers: meer verschuiving naar het midden v/d distributie  
§ Correlatie op IQ en deelnemen aan de test zal dalen 

o Dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum 
§ Onderwijs meer afgestemd op de grote groep en minder op de toplaag  

- Sommige IQ-criteriumrelaties onveranderd gebleven: 
o Predictieve validiteit van IQ voor jobprestatie is nog steeds goede voorspeller 

7.3.2 Verklaringen 
- Stijging van IQ à er zouden meer genieën moeten zijn? (x20!)  

o Hele distributie opschuiven: ook klein topje aan de rechterkant verschuiven 
o Maar dit zien we niet 

- Alleen de capaciteit abstract probleemoplossend is toegenomen (= plausibel) 
- Flynn zocht zelf geen verklaringen in de genetische hoek 

o Hij dacht dat het fenomeen op een te korte tijd zichtbaar is om genetische te 
kunnen verklaren (waarschijnlijk correct)  

- Neisser: Verklaringen tegen elkaar afwegen 
o Lijken allemaal plausibel: waarschijnlijk combinatie  
o Scholing, gewijzigde test-taking attitude 
o Gewijzigde opvoedingsstijlen 
o Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd 
o Voeding  

- Genetische factoren:  
o Migratiestromen: Genenpoel mixen à beter kwaliteit van genen voor 

nakomelingen 
o Differentiële pariteit: 40-50 jaar geleden vaststellen dat intelligente vrouwen 

meer kinderen krijgen à meer intelligente offspring in de populatie  

è Niet 1 factor verklaart alles, maar van elk een stukje dat bijdraagt in zijn 
totaliteit tot het observeren van het effect.  
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7.3.2.1 Neisser’s verklaringen 
- Scholing 

o Scholing omhoog, gemiddeld IQ omhoog 
o Invoer van leerplicht 

§ Geen effect op rechterkant van distributie, wel op linkerkant 
o Relatie tussen scholing en resultaten op IQ-test à moeilijk interpreteren 

§ Door scholing hoger scoren of door hogere score meer scholing? 
§ Niet besluiten dat G-component door scholing beïnvloed werd!  

- Gewijzigde test-taking attitude 
o Opdrachtjes in een bepaalde tijd oplossen 
o Meer vertrouwd geraakt met de intelligentietests 
o Subjecten kruisen sneller antwoordalternatieven aan 
o Intelligentietests raken meer en meer verspreid  

§ De meeste mensen hebben er al een afgelegd, of iets dat erop lijkt 
§ Wie een test voor de 2e maal doet, stijgt meestal 5 – 6 punten 

- Gewijzigde opvoedingsstijlen 
o Ouders zijn meer geïnteresseerd in de intellectuele ontwikkeling van hun 

kinderen 
o Kinderen hebben meer stimulansen thuis dan vroeger 
o Ouders zijn zeer sterk betrokken met het onderwijs van de kinderen 

- Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd 
o Kinderen spenderen veel tijd voor tv en internet  
o Veel van deze taken zijn sterk visueel gericht en dat komt ook vaak aan bod in 

veel van die intelligentieproeven 
- Voeding  

o Opletten met studies die borstvoeding associëren met hoger verbaal IQ  
§ Rekening houden met IQ moeder: grotendeels genetisch  
§ Moeders met hoger IQ geven frequenter borstvoeding  

o Effecten van iodine op intelligentie 
§ = Mineraal verantwoordelijk voor groei  
§ Kinderen die iodinevoedingssupplementen krijgen, hebben winst op 

intelligentietesten t.a.v. zij die deze niet krijgen 
o Longitudinaal onderzoek: Meer toename van het IQ in laagste IQ segment  
o Deze bevindingen zijn geconfirmeerd door meerdere andere onderzoekers  

7.4  Reversed Flynn effect?  
- Metingen: inderdaad daling, maar niet spectaculair  

o Achteruitgang op ‘letter matrices’, ‘verbale analogieën’, ‘nummer series’ en 
‘geometrische figuren’.  

- Recente meta-analyses trekken deze daling in twijfel  

7.5  Schatz  
- Daling verklaren?  

o Differentiële pariteit: Minder intelligentie vrouwen krijgen meer kinderen  
§ Intelligente vrouwen stellen kinderwens langer uit door bv. studies  
§ Daartegenover: hoger aantal tienerzwangerschappen in VS  

• Impulsief gedrag, stoppen meestal niet na 1 of 2 kinderen 
o Negatieve correlatie tussen IQ en “veel kweken”.  

- à Geen uitspraak over het feit dat het Flynn-effect al dan niet de omgekeerde 
richting uitgaat: data nog niet duidelijk genoeg.  
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7.6  Boosting IQ? Head start  
- Head Start programma:  

o Doel was om kansarme kinderen voor te bereiden op school en IQ opkrikken 
o Armoedecyclus doorbreken  
o Vooral gericht op bijbrengen van woordenschat, numerieke vaardigheden en 

schrijfvaardigheden  
- Jensen: Effecten proberen meten 

o Conclusie: hele programma mislukt  
- Locurta: Initiële boost van 7-8 punten op IQ-tests, maar na 2 of 3 jaar resultaat weg 
- McKey et. al: bevestiging Locurta  

à Bottom line: initieel wel verandering, maar is dit blijvende verandering? Het 
kan, maar heeft meer inspanning nodig.  

- Mozart effect: 
o 10 minuten luisteren naar een specifieke sonate van Mozart leidt tot toename 

van 8 tot 9 punten in spatieel-temporele redeneerproef 
o Verklaring: 

§ Specifieke regio’s in de cerebrale cortex worden door die muziek 
geactiveerd  

o Het brengt mensen alleen maar in de mood, op voorwaarde dat ze die muziek 
graag horen.  

à Mozart-effect is geen significante contributie tot de literatuur i.v.m. 
intelligentie. 

8. Maatschappelijke discussie omtrent intelligentie  
Vanuit maatschappelijke hoek wordt kritisch gekeken naar IVPI2. Uit het hele debat zijn 
dit de belangrijke kernpunten hiervan:  

- IQ-tests verklaren slechts een deeltje van het criterium waarin men geïnteresseerd is 
- IQ-tests worden soms gebruikt in contexten en voor doeleinden waarvoor ze niet 

geschikt zijn 
- Specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die meer 

G-geladen zijn 
- (Individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan 

voorstanders beweren) NIET WAAR 
- Te veel focus op groepsverschillen in intelligentie; verschillen tussen individuen zijn 

belangrijker  

9. Samengevat 
 

 

 

 

                                            

2 IVPI = Individuele verschillen voor psychometrische intelligentie 


