
  

FACULTEIT PYSCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 
 

Academiejaar: 2015-2016 
Opgesteld door: Yanah Franki 

 

DIFFERENTIËLE PSYCHOLOGIE 
 

Samenvatting  
 



 
 1 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

DIFFERENTIËLE PSYCHOLOGIE 
Samenvatting  

inhoudsopgave  

inhoudsopgave .......................................................................................................................... 1 

1 Structuur van interesse ....................................................................................................... 8 
1.1 Interesses als individueel verschil .......................................................................................... 8 
1.2 Persoon-omgevingskarakteristieken...................................................................................... 8 
1.3 Modellen en taxonomieën ..................................................................................................... 9 

2 RIASEC: model en assumpties ............................................................................................ 9 
2.1 John Holland .......................................................................................................................... 9 
2.2 Holland’s basisassumpties ...................................................................................................... 9 
2.3 Holland’s vier werkassumpties ............................................................................................ 10 
2.4 Menstypes ............................................................................................................................. 10 
2.5 Holland’s RIASOC-lettercode .............................................................................................. 10 
2.6 RIASOC calculus assumpties en afgeleiden .......................................................................... 11 
2.7 Consistentie van de lettercode ............................................................................................. 12 
2.8 RIASOC- differentiatie ......................................................................................................... 13 
2.9 RIASOC-congruentie ............................................................................................................ 13 

3 Person-environment fit .................................................................................................... 14 
3.1 Nye and collega’s .................................................................................................................. 15 
3.2 Toepassingen ........................................................................................................................ 15 

4 Alternatieve modellen ...................................................................................................... 15 
4.1 Itamar Gati (1979,1991) ......................................................................................................... 15 
4.2 Tracey en Rounds (1993)....................................................................................................... 16 
4.3 HollGat-model ...................................................................................................................... 16 

4.3.1 Examenvoorbeeld .................................................................................................. 17 
4.4 Aanvulling ouder model ....................................................................................................... 17 
4.5 Conclusies over de alternatieve modellen............................................................................ 17 

5 Geslachtsverschillen ......................................................................................................... 18 

6 Stabiliteit en ontwikkeling ............................................................................................... 18 

7 Evaluatie ........................................................................................................................... 20 

8 Recente operationalisaties ............................................................................................... 20 
8.1 LIV......................................................................................................................................... 20 

8.1.1 Concepten en uitgangspunten ................................................................................... 21 
8.1.1.1 Nieuwe labels van het menstype............................................................................................ 21 
8.1.1.2 Facetten en componenten ................................................................................................... 21 
8.1.1.3 Focus op werkervaring ....................................................................................................... 22 



 2 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

8.1.1.4 Ipsatief en normatieve luik................................................................................................... 22 
8.1.1.5 Interesse vs. competenties ................................................................................................... 22 
8.1.1.6 Additionele indicatoren ...................................................................................................... 23 

9 Samengevat ....................................................................................................................... 23 

1 Definitie persoonlijkheid ................................................................................................. 24 
1.1 Vier benaderingen van persoonlijkheid ............................................................................... 24 
1.2 Opvatting over persoonlijkheid ........................................................................................... 24 
1.3 Persoonlijkheid is… volgens Larsen en Buss ........................................................................ 25 

1.3.1 Samengevat – persoonlijkheid is ................................................................................. 26 
1.4 Drie analyseniveaus .............................................................................................................. 26 

2 Persoonlijkheidstheorie: Objectieven en kenmerken ..................................................... 27 

3 Persoonlijkheidstaxonomieën ......................................................................................... 28 
3.1 Hoe zo’n taxonomie opbouwen? .......................................................................................... 28 

3.1.1 Wie gebruiken we als informant ................................................................................ 28 
3.1.2 Validiteit ............................................................................................................. 29 
3.1.3 Taal ................................................................................................................... 29 
3.1.4 Methoden ........................................................................................................... 29 

3.1.4.1 Lexicale benadering ........................................................................................................... 29 
3.1.4.2 Statistische benadering ....................................................................................................... 30 
3.1.4.3 Theoretische benadering ..................................................................................................... 31 

3.2 Persoonlijkheidstaxonomieën .............................................................................................. 31 
3.2.1 Eysenck’s PEN model ............................................................................................. 31 
3.2.2 Wiggins interpersoonlijk circumplex ........................................................................... 31 
3.2.3 Big-Five – vijf-Factorenmodel ................................................................................... 32 

4 Historiek en operationalisatie van de Big Five/ FFM ...................................................... 33 
4.1 Lexicale benadering ............................................................................................................. 33 
 .......................................................................................................................................................... 33 
4.2 Persoonlijkheidsvragenlijsten .............................................................................................. 33 

4.2.1 Vergelijken van Big Five en VFM ................................................................................ 35 
4.3 Vrije beschrijving ................................................................................................................. 35 

5 Generaliseerbaarheid Big Five / VFM structuur .............................................................. 36 
5.1 Generaliseerbaarheid over leeftijden heen .......................................................................... 36 
5.2 Generaliseerbaarheid over culturen, verschillende talen .................................................... 36 

5.2.1 Generaliseerbaarheid .............................................................................................. 37 
5.2.2 Is het VFM comprehensief? ....................................................................................... 37 

6 Persoonlijkheidstrekken bij niet-humane wezens .......................................................... 39 
6.1 A dog’s got personality ......................................................................................................... 39 
6.2 A dog’s got personality: Design ............................................................................................ 40 

6.2.1 Studie 1: interne consistentie en consensus .................................................................... 40 
6.2.1.1 Beoordelaarsbias door leeftijd of geslacht ................................................................................. 41 

6.2.2 Studie 2: correspondentie ........................................................................................ 42 
6.2.2.1 Beoordelaarsbias ten gevolgen van de ras ................................................................................. 43 



 
 3 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

6.3 A dog’s got personality: samenvatting resultaten ................................................................ 44 
6.4 A dog’s got personality – sterktste design ............................................................................ 44 
6.5 Dog’s personality – what’s next? .......................................................................................... 44 

7 Interface persoonlijkheid en interessen .......................................................................... 45 

8 Kritische evaluatie ............................................................................................................ 46 
8.1 Kritieken op trekbegrip en op FFM/Big Five in bijzonder .................................................. 46 

8.1.1 Trekken (VFM) kritisch geëvalueerd ........................................................................... 47 

9 Take-away message ........................................................................................................... 48 

1 Intelligentie: conceptualisaties en definitie..................................................................... 49 
1.1 Maatschappelijke interesse en belang .................................................................................. 49 
1.2 Research into implicit theories of intelligence (USA) ......................................................... 49 
1.3 Lay-persons’ implicit theories of intelligence (USA) ........................................................... 50 
1.4 Impliciete theorieën ............................................................................................................. 50 
1.5 Expert definities van intelligentie ........................................................................................ 50 
1.6 Meting van intelligentie ....................................................................................................... 51 
1.7 Zelf-en peerbeoordeling van intelligentie ........................................................................... 51 

2 Intelligentie modellen en theorieën ................................................................................ 51 
2.1 Historiek van het intelligentie-onderzoek .......................................................................... 51 
2.2 General intelligence ‘g’: theory and measurement .............................................................. 52 

2.2.1 WAIS – WISC (The Wechsler Tests) .......................................................................... 53 
2.3 Raven’s progressive matrices (1938) ..................................................................................... 55 
2.4 Multifactoriële modellen ..................................................................................................... 55 
2.5 Hiërarchische benaderingen/modellen ............................................................................... 56 
2.6 Gardner’s multiple intelligences .......................................................................................... 56 

3 Demonstratie: online intelligentie-tests .......................................................................... 57 

4 Betekenis en predictieve validiteit van intelligentie ....................................................... 57 
4.1 Kenmerken,gebruik en problemen rond intelligentietests ................................................. 57 
4.2 De sociale relevantie van intelligentie ................................................................................. 57 
4.3 Intelligentie en professionele positie/status ........................................................................ 61 
4.4 Strenze .................................................................................................................................. 62 
4.5 Deary .................................................................................................................................... 62 

5 Emotionele intelligentie ................................................................................................... 62 
5.1 Mayer-Salovery-Caruso ........................................................................................................ 62 
5.2 Kritiek op mixed models ...................................................................................................... 63 

5.2.1 Elshout ............................................................................................................... 63 

6 Genetische basis versus omgeving .................................................................................... 63 
6.1 Nature-nurture debat ........................................................................................................... 63 
6.2 Nuttige soorten samples: tweelingen ................................................................................... 64 
6.3 Minnesota studie over gescheiden tweelingen (MSTRA) .................................................... 64 
6.4 Concordantie van intelligentie ............................................................................................. 65 



 4 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

6.5 Omgevingsinvloeden op intelligentie .................................................................................. 65 
6.5.1 Biologische factoren en ouders .................................................................................. 66 
6.5.2 Familie omgeving .................................................................................................. 66 
6.5.3 Educatie en cultuur ................................................................................................ 68 

6.6 Bouchard and Loehlin’s framework to assess population variations in intelligence .......... 69 

7 Stabiliteit van intelligentie ............................................................................................... 69 
7.1 Ontwikkelingsantecedenten ................................................................................................ 69 
7.2 Stabiliteit van intelligentie ................................................................................................... 70 
7.3 Flynn-effect ........................................................................................................................... 70 

7.3.1 Discussie ............................................................................................................. 71 
7.3.2 Verklaring ........................................................................................................... 72 

7.3.2.1 Neissers verklaringen ......................................................................................................... 72 
7.4 Reversed Flynn effect? .......................................................................................................... 73 
7.5 Shatz...................................................................................................................................... 73 
7.6 Bootsing IQ? Head start ........................................................................................................ 74 

8 Maatschappelijke discussie omtrent intelligentie ........................................................... 74 

9 Samengevat ....................................................................................................................... 75 

10 Examenvoorbeeldvraag ................................................................................................ 75 

1 Begrippen en definities .................................................................................................... 76 
1.1 Definitie van cultuur ............................................................................................................ 76 
1.2 Beïnvloedende factoren ....................................................................................................... 77 
1.3 Differentiatie van andere begrippen .................................................................................... 77 

1.3.1 Ras .................................................................................................................... 78 
1.3.2 Etniciteit ............................................................................................................. 78 
1.3.3 Nationaliteit ......................................................................................................... 78 

1.4 Additionele onderscheiden .................................................................................................. 79 
1.5 Psychologische subdisciplines .............................................................................................. 79 
1.6 Panculturele principes versus cultuurspecifieke verschillen .............................................. 80 
1.7 Etic-emic onderzoekstrategieën ........................................................................................... 80 

2 Aandachtspunten bij cross-cultureel onderzoek ............................................................ 81 

3 Modellen voor het beschrijven van culturele  verschillen: Hofstede en Schwartz ........ 83 
3.1 Hoe verschillen tussen culturen beschrijven ....................................................................... 83 
3.2 Hofstede’s studie van werkgerelateerde waarden ............................................................... 84 
3.3 Chinese Culturele Connection ............................................................................................. 86 
3.4 Onderzoek van Schwartz & co ............................................................................................. 86 

3.4.1 Algemene conclusie ............................................................................................... 87 

4 Culturele verschillen voor specifieke eigenschappen ..................................................... 87 
4.1 Geslachtsverschillen over culturen ...................................................................................... 87 
4.2 Emotionele expressie ............................................................................................................ 88 
4.3 Persoonlijkheidstrekken ...................................................................................................... 89 



 
 5 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

4.4 Individuele differences o differences between cultures .................................................... 90 

5 National character beoordeling ....................................................................................... 90 
5.1 Aggregate personality ratings .............................................................................................. 90 
5.2 Schmitt et al. ......................................................................................................................... 91 
5.3 Terracciano et al. .................................................................................................................. 92 

6 Conclusies ......................................................................................................................... 93 

7 Take-away message ........................................................................................................... 93 

8 Voorbeeld: Examenvraag.................................................................................................. 93 

1 Venten strijken niet – canvasreportage ........................................................................... 94 

2 Begrippenkader ................................................................................................................ 95 
2.1 Hoe worden geslachtsverschillen weergegeven .................................................................. 95 
2.2 Minimalists en maximalists .................................................................................................. 96 

3 Gender stereotypen .......................................................................................................... 96 
3.1 Vrouwelijkheid, mannelijkheid en sekserol oriëntatie ....................................................... 97 

4 Geslachtsverschillen in persoonlijkheidstrekken (VFM en enkelvoudige trekken) ...... 98 
4.1 Onderzoekmethoden............................................................................................................ 98 

4.1.1 Narratieve methode ............................................................................................... 99 
4.1.2 Meta-analyse ........................................................................................................ 99 
4.1.3 Comprehensieve en cross-culturele meting ................................................................... 99 

4.1.3.1 Conclusie cross-culturele studies ......................................................................................... 100 
4.2 Cross-cultureel onderzoek naar geslachtsstereotypen ....................................................... 100 
4.3 Cross-culturele studies vanaf 18 jaar – conclusies ............................................................... 101 
4.4 Cross-culturele geslachtsverschillen in VFM voor 18 jaar .................................................. 101 
4.5 Geslachtsverschillen in altruïstisch gedrag ......................................................................... 102 
4.6 Geslachtsverschillen in empathie en sociale perceptie ....................................................... 103 
4.7 Geslachtsverschillen in emotionele expressie ..................................................................... 103 
4.8 Geslachtsverschillen in agressie .......................................................................................... 103 
4.9 Geslachtsverschillen in zelfwaarde ..................................................................................... 103 
4.10 Geslachtsverschillen in interesses ....................................................................................... 104 
4.11 Geslachtsverschillen in depressie ........................................................................................ 104 
4.12 Geslachtsverschillen in conformiteit ................................................................................... 104 

5 Geslachtsverschillen in intelligentie .............................................................................. 105 
5.1 Geslachtsverschillen voor ‘G’ .............................................................................................. 105 

6 Verklaringsmodellen ...................................................................................................... 105 
6.1 Verklaringsmodellen mean level verschillen in PH ............................................................ 105 

6.1.1 Sociaal-culturele modellen ..................................................................................... 105 
6.1.1.1 Conclusie sociaal-culturele modellen .................................................................................... 107 

6.1.2 Biologische modellen ............................................................................................ 107 
6.1.3 Evolutionaire psychologie theorie ............................................................................. 107 



 6 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

6.1.4 Combinatie van voorgaande .................................................................................... 107 
6.2 Verklaringsmodellen mean level verschillen in intelligentie ............................................. 107 

6.2.1 Biologische verklaringsmodellen voor ‘G’ ................................................................... 107 
6.2.2 Biologische verklaringsmodellen voor spatial intelligence................................................. 108 
6.2.3 Omgevingsinvloeden ............................................................................................ 109 

7 Maatschappelijke betekenis en impact en reflectie....................................................... 110 

8 Take-away message ......................................................................................................... 110 

1 Evolutionaire theorie principes en basisbegrippen ....................................................... 111 
1.1 Evolutie: introductie ........................................................................................................... 111 
1.2 Natuurlijke en seksuele selectie .......................................................................................... 111 
1.3 Inclusive finess theory ......................................................................................................... 112 
1.4 Resultaten van het evolutionair proces ............................................................................... 112 
1.5 Evolutionaire psychologie: 3 uitgangspunten ..................................................................... 113 
1.6 Het evolutionair perspectief op 3 niveaus van de persoon ................................................. 113 

2 Evolutionair perspectief op de menselijke natuur ........................................................ 113 
2.1 Erbij horen ........................................................................................................................... 113 
2.2 Helpend gedrag en altruïsme .............................................................................................. 114 
2.3 Emoties................................................................................................................................. 114 

3 Evolutionair perspectief op geslachtsverschillen .......................................................... 114 
3.1 Sekseverschillen .................................................................................................................. 115 
3.2 Agressie ................................................................................................................................ 115 
3.3 Jaloersheid ........................................................................................................................... 115 

4 David Buss: onderzoek naar matingstrategieën ............................................................ 116 
4.1 Sekseverschillen in aantal seksuele partners ....................................................................... 116 
4.2 Sekseverschillen en ‘seks met een onbekende’ ................................................................... 116 
4.3 Sekseverschillen en partnervoorkeur ................................................................................. 117 

4.3.1 Samenvatting...................................................................................................... 117 

5 Evolutionair perspectief op individuele verschillen ..................................................... 117 
5.1 Individuele verschillen ........................................................................................................ 117 
5.2 Prisoner’s dilemma – Differential K-theory ........................................................................ 118 
5.3 Nettle ................................................................................................................................... 119 

5.3.1 Winnowing effect of natural selection ........................................................................ 119 
5.3.2 Toby en Cosmides ............................................................................................... 119 
5.3.3 Nettle .............................................................................................................. 120 

5.3.3.1 Neuroticisme ................................................................................................................. 120 
5.3.3.2 Extraversie .................................................................................................................... 120 
5.3.3.3 Openheid voor ervaringen ................................................................................................. 121 
5.3.3.4 Altruïsme/agreeableness ................................................................................................... 121 
5.3.3.5 Consciëntieusheid ........................................................................................................... 121 
5.3.3.6 Conclusie ..................................................................................................................... 121 

6 Onderzoek naar de persoonlijkheid van dieren ............................................................ 121 



 
 7 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

7 Beperkingen van de evolutionaire theorie .................................................................... 121 

8 Take-away message ......................................................................................................... 122 

9 Examenvraag................................................................................................................... 122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

HOOFDSTUK 1 
Interesses 

1  Structuur van interesse 

1.1  Interesses als individueel verschil   
� Interesse  

o Groot verschil in interesse tussen mensen 
o Wij zijn geïnteresseerd in het motivationeel aspect dat uitgaat van interesse.  
o Interesse bepalen veel in ons leven o hebben invloed op beroepskeuzes, studiekeuze, 

partnerkeuze,… 
� Predicatieve validiteit 

o Wat zijn we daar mee?  
o Interesses zijn geen goede voorspellers voor prestaties o intelligentie is wel 

een goede voorspeller.  
o Interesses zijn wel goede voorspellers voor tevredenheid  

� Invalshoek vanuit de praktijk 
o Interesse als oriënterend vermogen o leerlingenbegeleiding door CLB 
o Studie-oriëntering in het hoger onderwijs 
o Arbeidsmarkt 
o Revalidatie 

� Oriëntatie 
o Hierbij moeten we rekening houden met het individu (met zijn interesses) en de 

omgeving (die moet beantwoorden aan deze interesses).  
o Iedere persoon is verschillend van een andere en de omgeving moet ons 

tegemoet komen in onze interesses.  
� Enkele interesses/hobby’s 

� R: Bergwandelen 
� I: Programmeren 
� A: Toneel spelen 
� S: Leider in de jeugdbeweging 
� O: Fuiven organiseren 
� C: Penningmeester van een vereniging 

o Interesses kunnen onderverdeeld worden in 6 onderliggende 
gemeenschappelijke elementen/dimensies van interesses. 
o RIASOC/ RIASEC 

1.2  Persoon-omgevingskarakteristieken  
� Oriëntatie impliceert twee componenten 

o Assessment/beoordeling van persoon en omgeving  
- Persoon: je moet persoonskenmerken kennen = analyseren van de persoon 
- Omgeving: analyseren van de omgeving o is het een intelectueel beroep, 

intensiefberoep,…? 
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o Voor beide modellen gebruiken we RIASEC o we kunnen hierdoor aan 
matching doen: persoon in juiste omgeving plaatsen 

o Assessmentmodel voor de persoon linken aan het model voor 
de omgeving  

1.3  Modellen en taxonomieën  
� Succes  

o Het succes van een goede persoon – omgeving (P-O) oriëntatie is afhankelijk van de 
breedte en de betrouwbaarheid waarmee de eigenschappen van de persoon en 
omgeving worden gemeten.  

� Betrouwbaarheid 
o Om de betrouwbaarheid te verhogen o afbakening maken van het terrein dat men in 

kaart wil brengen o wat noodzakelijk is voor de constructie van een taxonomie 
� Indeling van dieren en planten 

� Taxonomie/model  
o Omvat de basiscomponenten  
o Een soort grootste gemene deler aan het terrein dat men wil bekijken 
o Samenvatting maken van de realiteit die heel complex is.  

� Verscheidenheid van hobby’s is groot maar door middel van taxomie kunnen we 
het toch beschrijven  

� De indeling/taxonomie heeft John Holland gedaan voor ‘interesses’ o holland RIASOC/RIASEC-
model 

2  RIASEC: model en assumpties 

2.1  John Holland  
� John Holland  

- 1959: artikel in de ‘Journal of Counseling Psychologie’  
- 1966: The Psychologie of Vocational Choise = boek over interesses en beroepskeuzes. 

Het is een oud model, maar de ‘6-hoek’/hexagonaal model staat nog steeds op de kaft.  
- 1973-1997: Making Vocational Choises  
o Ontwikkelde een model dat tegelijk gebruikt kon worden om interesses bij mensen te 

meten en omgevingen te typeren  
o Model beheerst tot vandaag de agenda van interesse- en P-E fit onderzoekers (= 

personal environment)  
o Het is een intuïtief opgebouwde theorie o later werd het wetenschappelijk 

opgebouwd en uitgewerkt.  

2.2  Holland’s basisassumpties  
� Basisassumpties  

o Beroepskeuze is de expressie van de persoonlijkheid  
o Interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten 
o Stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis o Er 

zit een kern van waarheid in. Ze hebben een functie 
o Mensen et eenzelfde beroep hebben een gelijkend persoonlijkheidsprofiel en 

persoonlijkheidsontwikkeling 
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o Gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig 
reageren, problemen oplossen en situaties structureren. 

o Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening en prestaties zijn functies van 
P (person)- E(environment) match  

2.3  Holland’s vier werkassumpties  
� Werkassumpties  

o Personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische 
menstypen..  

- Realistisch = werken met dingen  
- Intellectueel = bezig met de geest, dingen 

analyseren, via observaties beter begrijpen 
- Artistiek = creëren van iets nieuws, iets 

moois maken 
- Sociaal = met mensen werken, 
- Ondernemend = organiseren, ambitieus 
- Conventioneel = diametraal met artistiek = routines en regels  

o De 6 interesseniveau ‘s hebben een onderliggende verwantschap = 
hexagonaal model 

o Hetzelfde geldt voor omgevingen/beroepen of opleidingen 
o Personen zoeken omgevingen die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun 

geprefereerde activiteiten, belangstellingen en waarden: omgevingen worden ook door 
de persoon gemaakt 

o Gedrag is het resultaat van de interactie tussen persoon en omgeving  

2.4  Menstypes 
Zie uitgebreid info op slides 18-24 

2.5  Holland’s RIASOC - lettercode 
� Typeer jezelf  

o ‘Ja’ antwoorden optellen per RIASOC domein 
o Bart: R=1, I=6, A=3, S=1, O=9, C=2 o OIACRS 

� RIASOC-lettercode  
o Geeft relatief belang van de demensies weer o De similariteit van P-O met elk van de 

typen wordt uitgedrukt in een lettercode 
o Eerste letter = letter met meeste ‘ja’ = grootste similariteit 
o Ties: RIASOC volgorde hanteren o wanneer letters dezelfde waarde hebben. R staat 

voor S dus die komt ook bij ‘Bart’ als eerst 
� Persoon methode – methode om de similariteit met de letters van het model te meten. 

o SDS = Self-Directed Search  
o Bedoeling is dat men zelf gaat exploreren  

� Lijst van activiteiten (niet hoe leuk je het vindt) maar wel hoe centraal ze 
staan in je huidig beroep of opleiding. Geeft aan hoe belangrijk deze 
activiteit is en hoe frequent het voorkomt.  

o BZO = Beroepskeuze ZelfOnderzoek  
� Omgeving methode – methode om de similariteit met de letters van het model te meten. 

o PCI = FPT  

Gebruiker
Highlight

Gebruiker
Highlight
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o Functie Profiel Test  
o Interesseprofiel gaan vergelijken met wat hij doet in zijn job.  
o O*NET: een RIASEC-typering gemaakt voor een hele reeks beroepen en tegelijk 

de opleidingen aangeven die voorbereiden op dat soort beroep, de nodige 
competenties. 
� Hoe vaak komt elk van onderstaande activiteiten in uw huidig werk aanbod?  

o Expert methode 
o Interbeoordelaarsovereenkomst garandeert betrouwbaarheid 

o Incumbent methode  
o Aan de hand van gemiddelde 

� Je benet geïnteresseerd in het profiel van klinische psychologen o 
interessevragenlijst laten invullen o aan de hand van het gemiddelde in 
de interesseprofiel concluderen dat deze zaken/interesse vaak voorkomen 
in dit beroep  

o Illustraties van lettercodes voor omgevingen  
o O*NET  

o gedetailleerde beroepsinformatie. 
o Inclusief RIASEC lettercode 
o Gebaseerd op job analyse + expert methode 

� Klinische psychologie: ISA 
� Bedrijfspsychologie: IEA 

o Correlatie tussen PCI en O*NET 
o Correlatie tussen activiteiten in je huidige job en vergelijken met RIASOC model 

in O*NET (=gemiddelden) 
o Ze komen overeen met elkaar 

o SIMON-test 
o Kan je ook doen voor opleidingen 

o Expert methode + incumbent  o op basis van interessesgegevens van 
veel studenten bekomen we een prototype interesseprofiel die bij deze 
opleiding horen.  
� Klinische psychologie: Sociaal – Artistiek 
� Bedrijfspyschologie: Sociaal – Ondernemend 
� Experimenteel psychologie: Intellectueel – Sociaal 

2.6  RIASOC calculus assumpties en afgeleiden  
� Het model  

o Analyseren van mens-en omgevingstypes zodat we ze kunnen 
matchen. 

� Structuur 
o 6 interesse dimensies  
o Hexogonaal model o onderlinge verhouding = Variërende graad 

van verwantschap 
� RIASOC-calculus 

- Aan elkaar grenzende typen = hebben veel gemeen met elkaar  
o A en I o Creatievelingen zijn rap intellectuele types 

� Architect – ingenieur 
o O en S o ondernemende types zijn ook rap sociaal 
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� Lobbyen, sponsering zoeken 
o O en C o mensen die goed ondernemen weten ook goed hoe ze de regels 

moeten volgen 
� Fuif organiseren: geluidsnormen respecteren 

- Alternerende typen = minder gemeen met de aangrenzende types, er zit er één tussen. 
o I en S 
o E en A 
o C en I 
o …  

- Oppositionele typen/ diametraal = geen overeenkomst 
o R en S tegenover elkaar 

� Realisten = dingen/ socialen = mensen 
o I en O tegenover elkaar 

� Weinig mensen die intellectueel (=denken) zijn, zijn ook ondernemend 
(=doen) 

o A en C tegenover elkaar 
� Creatieve tegenover regelvolgende persoon 

� Correlaties berekenen tussen types  
o Correlaties kunnen samengevat worden in hexagonaal model 

� Aan elkaar grenzende types o hoge correlaties 
� Alternerende types o lage correlatie 
� Oppositionele types o negatieve correlatie   

2.7  Consistentie van de lettercode  
� Consistentie van de lettercode  

o Verwijst naar de ordening van de letters in de code (P/O), waarbij de klemtoon vooral 
ligt op de eerste letters in de code 

o Een lettercode is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste 
twee letters groter is 

o R en I liggen naast elkaar en R en C liggen naast elkaar. Maar R en A, en R en O 
liggen verder van elkaar. 

o Als de lettercode zijn eerste twee letters naast elkaar liggen o interesseprofiel 
is consistent met de theorie van het RIASOC-model = je bent dan makkelijk te 
oriënteren. 
o Consistentie in de persoonscode o zegt iets over de stabiliteit va het 

profiel. Hoe consistenter een profiel, hoe stabieler die zal zijn 
o Consistentie in de omgevingscode o zegt iets over de verscheidenheid 

van de eigenschappen waarop de omgeving een beroep (zal) doen/doet. 
o Doorgaans aangegeven met een cijfer van 1 tot 3  

� 3 = je eerste twee letters liggen naast elkaar in het 
hexogonaal model 

� 2 = er ligt één letter tussen je eerste twee letters uit de 
code 

� 1 = je eerst twee letters liggen tegenover elkaar in het 
hexagonaal model  
 

Gebruiker
Highlight

Gebruiker
Highlight



 
 13 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

2 .8  RIASOC- differentiatie  
� Differentiatie  

o Lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd 
- Iemand waarvan één letter eruit springt o gemakkelijk te oriënteren.  
- Goed gedifferentieerde profielen met voldoende afstand tussen de type geen aan 

dat de P-O gekenmerkt wordt door een duidelijk af te lijnen interessepatroon.  
� Iachan-index 

o Tussen de letters is er ook variabiliteit. Er is niet enkel verschil tussen de score op eerste 
en de laatste letter 

o Complexere methode (vergeleken met 3,2,1) om interesseprofielen te bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o Volgens de eerste calculatie zijn ze beiden even consistent (=3) 
maar er is een grote metrische afstand tussen I en R voor Jan.  

� Mathematische voorstelling  
o Linkse figuur o hexagoon 

� De hoogste score = I,R,A 
o Rechtse figuur o cosinus-figuur 

� Conclusie 
o Consistentie en differentiatie slaan iedere keer op een lettercode. Maakt niet uit of het 

van een omgeving of persoon komt.  

2.9  RIASOC-congruentie  
� Congruentie – derde en belangrijkste begrip 

o Centraal in Hollan’s theorie is de matching tussen 
P en O o we moeten streven naar congruentie 
tussen P-en O- profielen 

o Sterke invloed op het P-O-interactie en matching 
onderzoek (P-E fit research genaamd in de 
literatuur) 
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o = Deze theorie heeft grote invloed gehad op de personal – environment-fit idee 
= je koppelt info van de persoon aan info over de omgeving 

� Incongruent 
o Omgeving heeft weinig aandacht voor de karakteristieken die de persoon belangrijk 

vinden.  
� Primaire letter in het omgevingsprofiel is A, terwijl de primaire letter in het 

persoonsprofiel C is.  
� Zener-Schnuelle-index 

o Meest gebruikt om congruentie uit te drukken. (Score van 0-6) 
� 6 = maximale congruentie o RIC en 

RIC 
� 5= beide eerste twee letters én hun 

volgorde gelijk o ISA en ISC 
� 4= de drie letters zijn hetzelfde 

maar in andere volgorde o SOC en 
OSC (omgeving biedt de juiste 
interesses maar in andere volgorde 
van belangrijkheid) 

� 3= eerste letters gelijk o ORS en 
OSI (zowel persoon als omgeving worden primair gekenmerkt) 

� 2= eerste twee letters zijn aanwezig in de andere code. 
� 1= eerste letter is aanwezig in de andere code  
� 0= letters zijn niet aanwezig in de andere code 

3  Person-environment fit  
� Person-environment fit 

o Kristof 1996 
o Onderscheidt maken tussen 

o Objectieve fit 
� Een berekening aan de hand van bv de Zener-index. Je hebt een bepaalde 

omgevingscode en dan ga je met een formule die twee gaan combineren 
o Subjectieve fit 

� ‘Denk je dat je op je plaats zit in je studierichting?’, die persoon denkt eens 
na en maakt een inschatting 

o Onderscheidt maken tussen  
o Supplementaire fit = gelijk 

x Je gaat iemand gaan oriënteren in meer van hetzelfde 
� Je wordt georiënteerd in een studierichting gelijk aan je 

interesse.  
o Complementaire fit = ongelijk 

x Je gaat iemand oriënteren in minder van hetzelfde 
� Je wil een team werknemers samenstellen. Verschillende 

capaciteiten samenbrengen.  
� Partnerkeuze: iemand gelijkend of verschillend zoeken? 

� Environment-component verder opgesplitst  
o P-O o person – organisation fit 
o P-V o person-vocation fit 
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o P-G o person-group fit 
o P-J o person-job fit 

� Commensurate measurement 
o Fit vergelijken op dezelfde kenmerken 

� Holland model 

3.1  Nye and collega’s  
� Nye and collega’s  

o Meta-analyse o centrale vraagstelling: Hoe predictief zijn interesses voor prestaties?  
� Resultaten 

o Basiscorrelatie tussen interesses en academisch functioneren = .23 
o Maar belangrijker is de basiscorrelatie tussen de opleiding en je interesseprofiel =.32 

3.2  Toepassingen  
� Toepassing van P-E fit 

o ASA 
o Zorgt voor de homogeniteit binnen een organisatie 

- Attraction:  aantrekken van de juiste mensen.  
� Wanneer bedrijf vacature openstelt kunnen ze maar kiezen uit 

de mensen die een sollicitatie doorsturen o ze moeten dus de 
juiste mensen aantrekken 

- Selection: Selecteren binnen een groep 
� Uit de sollicitaties enkel uitnodigen om op gesprek te komen 

- Attrition 
o Mensen die niet passen, komen niet in je organisatie 

o Roberts: toevoeging: AS(TM)A 
- Transformation: je eigen waardenpatronen worden gedeeltelijk 

aangepast aan de organisatie  
� Mensen veranderen o Na verloop van tijd vindt je zaken in je 

opleiding toch interessant.  
- Manipulation: job crafting 

� Zoeken naar een job die meer past in je interesseprofiel 

4  Alternatieve modellen 

4.1  I tamar Gati  (1979,1991) 
� Alternatieve formulering - Itamar Gati (1979,1991) 

o Het is een hiërarchisch model (en dus niet een hexagonaal model)  
o Het is gesteund op clusteranalyse  o de 6 types worden onderverdeeld in 3 clusters  

o De typen binnen een cluster correleren sterker dan de typen die tot 
verschillende clusters behoren = belangrijkste assumptie! 

o Makkelijk toetsbaar  
o Soorten clusters: RI – AS – OC  

o Correlatie tussen R en I sterker dan de correlatie tussen R en C  
o Gati zegt niets over de overeenkomst tussen RI en AS o hij zegt niet dat de ene 

meer correlatie heeft dan de andere (Holland doet dit wel o aan elkaar liggende 
types correleren meer)  
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� Predicties Holland model 
o 72 orde-predicties o Uit het Holland model kunnen we voorspelling doen  

o Correlaties tussen 6 aan elkaar liggende types (RI, IA, AS, SE, EC, CR) is hoger dan 
de correlatie van 6 alternerende types (RA, AE, ER, IS, SC, CI)  

o 36 predicties 
o Correlaties tussen 6 alternerende types is hoger dan de correlatie tussen 3 

oppositionele types  
o 18 predicties 

o Correlatie tussen 6 aan elkaar liggende types is hoger dan de correlatie tussen 3 
oppositionele types 

o 18 predicties  
o Lukt ook voor predicties van het Gati-model 
� De twee modellen kunnen we als volgt met elkaar vergelijken o er zijn 27 

gemeenschappelijke predicties  
o Op basis hiervan kan men een derde model maken die een combinatie is van de 

predicties van beide modellen = HollGat 

4.2  Tracey en Rounds (1993)  
� Tracey en Rounds 

o Toetsen van de orde-predicties op grond van beide modellen 
o 27 predicties gemeenschappelijk aan beide modellen 
o 45 orde-predicties uniek voor Holland 
o 9 orde-predicties uniek voor Gati 

o Hiermee kan je een 3de model maken = HollGat-model 
� Resultaat van toetsingen van de verschillende predicties 

o Holland model is het best 
o Komt het meest overeen met de data die we bij mensen observeren 

o Statistische adequate manier om gegevens samen te vatten 
o Geeft een goede beschrijving tussen de relatie van interesse dimensies 
o Het Holland model is onafhankelijk voor soort van vragenlijst, leeftijd, geslacht 

o Het is een stabiel model  

4.3  HollGat-model  
� Alternatieve formulering - HollGat-model 

o In bovenstaande tabel staan alle mogelijke predicaties en dan worden Gati en Holland 
vergeleken 

� RI en RI o ‘ –‘ o dit is natuurlijk hetzelfde 
� RI en RA  

x Gati o ‘>’ o De correlatie tussen RI is groter dan de correlatie tussen 
RA. Volgens hem is de correlatie tussen letters groter binnen eenzelfde 
cluster dan tussen clusters van verschillende clusters 

x Holland o ‘>’ o R en I liggen dichter bij elkaar dan R en A in het 
hexagonaal model dus zullen R en I sterker correleren dan R en A 

� Beiden maken dezelfde predictie dat RI sterk gecorreleerd moet zijn dan 
RA 

� RI en RC 

Gebruiker
Highlight
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x Gati o ‘>’ o RI liggen binnen dezelfde cluster en RC niet, dus Ri zal 
sterker correleren  

x Holland o’=’ o RI liggen naast elkaar in het model en RC liggen naast 
elkaar in het model; beide zullen even sterk correleren 

� Gati maakt een ordepredictie (‘Het ene is groter dan het andere’), terwijl 
Holland zegt dat het gelijk is. 

4.3.1  Examenvoorbeeld 
Op rond van Gati’s (1979,1991) model kan je volgende predicities maken: 

1. AS > AI 
2. RI = OC 
3. AS < AI 
4. SO < OC 

Antwoord: 

A. 1 en 2 correct 
B. 2 en 4 correct 
C. 1 en 3 correct 
D. 1 en 4 correct 

Redenering 

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

o AS correleert sterker dan AI 1 juist   
o RI correleert evenveel als OC, maar Gati maakt hierover geen predicatie! In het  schema 

staat een vraagteken 2 fout   
o AS correleert sterker dan AI 3 fout   
o OC correleert sterker dan SO 4 juist   

4.4  Aanvulling ouder model  
� Prediger  

o Het is een aanvulling op het Holland-model 
o Toevoeging van dimensies 

o Dimentie 1: Voorkeur mensen of zaken 
o Dimentie 2: Voorkeur data of ideeën 

� Rounds and Tracey 
o Het is een aanvulling van het Gati model 

o Aanpassing waarbij er geen gebruik meer wordt gemaakt van cluster AS als 
geheel 
o R en I in een cluster 
o A apart 
o S, C en E in een cluster = 3 menstypes 

4.5  Conclusies over de alternatieve modellen  
� Nagy 

o Maakte een vergelijking tussen de 3 modellen (Holland – Gati – Rounds en Tracey) over 
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o Steekproeven 
o Geslacht 
o Volgens verschillende analysemethoden 

� Resultaten 
o Locatie van de typen binnen het circumplex nagenoeg gelijk over steekproeven (voor en 

na transitie naar hoger onderwijs) 
o Differentiatie in profiel neemt af met leeftijd (interesses moet meer gespreid worden) 

o Je hebt weinig baat bij een weinig differentieel interesse profiel 
o Vrouwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde van het secundair o dit 

verschil ebt later weg 
o Sterkste evidentie voor het Holland model 

5  Geslachtsverschil len  
� Geslachtsverschillen  

o Interessepatronen zijn geslachtsgebonden 
o Als gevolg zijn er (problematische) female-male ratios 

� Veel vrouwen in psychologie o score hoger op het sociale type 
� Vooral in STEM (Science, technology, engineering, mathematics)  

� Su, Rounds & Armstrong (2009) 
o Meta-analyse over geslachtsverschillen omtrent interessedimensies  
o Ze namen alle mogelijke individuele studies samen en keken naar de kerncomponten 

die erin zitten, want de ene studie kan een klein effect tonen, de andere omgekeerd,… 
o Interpretatie van verschillen 

o We drukken deze geslachtseffecten uit in cohent: d-effect size 
o Niet elk significant verschil is daarom betekenisvol 

o Vuistregel 
� <.30 = zwak 
� .30 < x < .50 = matig 
� > .50 = groot 

o Resultaten  
o Prediger dimensies  

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

o RIASOC interessen 
o Mannen scoren hoger in realistische dimensies 

o STEM interessen 
o Mannen scoren hierop hoger dan vrouwen 

� Afkomst geslachtsverschillen 
o Genetische effecten alsook omgevingseffecten  

� Cirkeldiagram 
o Hoe groter de cirkel o hoe hoger de mannen scoren  

6  Stabi liteit en ontwikkel ing  
� Stabiliteit  

o Vraag naar stabiliteit in beroepsinteresse is een belangrijke vraag  
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o Het is wel een moeilijke vraag omdat interesse iets multidimensioneel is. 
o Hoe stabiel zijn interesses 

o Belangrijk voor adviesverlening 
� De ondervraging van het Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) bevat 

- Activiteiten (die men zou willen proberen) 
- Beroepen (die men wel eens…) 
- Vaardigheden/competenties (waarover men denkt te beschikken)  
- Eigenschappen (die men denkt te hebben) 

� Dit werd ondervraagt aan laatste jaar studenten aan de Unif. Na één jaar op de 
arbeidsmarkt werd hen ook gevraag om hun omgeving te beschrijven (PCI 
meting). 15 jaar later werden ze opnieuw ondervraagd voor zowel de 
persoonlijke interesses als de arbeidsomgeving – onderzoek van Will en De Fruyt  

� Evidentie van Holland  

o Holland ging ervan uit dat men tijd nodig heeft om een geschikte job te vinden o die 
zowel ‘fit’ voor de persoonlijke interesses als de omgeving = gravitatie hypothese 

� Correlaties tussen de resultaten van ’94 en ’95 en de resultaten van 2009 en 2010 
o Voor personen 

o De correlaties zijn positief en vrij sterk = stabiliteit in het interessepatroon, maar 
er zijn ook mensen die plots iets helemaal anders doen  

 

 

 

 

 

 

 

o Is niet voor alle types even stabiel 
o De laagste stabiliteit vindt je bij beroepen die ze zouden willen doen (kolom drie), 

maar er is wel een sterke stabiliteit bij activiteiten, capaciteiten en 
karakteristieken  
- Test- hertest o zegt enkel maar iets over de rangorde  
- Gemiddelde o zegt iets in vergelijking et de groep  
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o Men moet een onderscheidt maken tussen de 5 domeinen = activiteit, 
vaardigheden, specifieke beroepen, kenmerken. 

o Voor omgeving  
o De stabiliteit is lager voor enterprising en conventional. Er is een hoge stabiliteit 

voor investigative en artistic 
o Logisch omdat studenten in jobs terecht komen die aansluiten bij hun 

interessepatronen. Na 15 jaar zijn ze gegroeid en krijgen ze ook leidende 
functies.  

 

 

 

 

 

7  Evaluatie 
� Kritieken op Holland model 

o Het is niet perfect valide 
o Lettercodes zijn te simpel, maar kan ook goed zijn o sneller begrijpen  
o Meting van de omgeving was niet goed genoeg o maar er is een nieuwe impuls met PCI 

waardoor het in een stroomversnelling kwam 
o Congruentie en criteria: zwakke correlaties  
o Prominent en dwingend karakter o heeft de sector vooruit geholpen 

8  Recente operationalisaties  
� Beoordeling in VL/NL 

o Instrumenten die interesse-diagnostiek doen (maar ze zijn vaak verouderd)  
o SDS = BZO = Beroepskeuze ZelfOnderzoek 

� Er staat een vraag ‘Met de typmachine werken’ 
o PPT = Persoonlijke Profiel Test  

o Wordt niet echt gebruikt voor oriëntering van iemand, maar voor 
jobselecties 

o Het is minder doorzichtig o aan de hand van de vragen weet je normaal 
waar ze naar pijlen, maar dit is niet handig bij een personeelselectie.  

o Nieuw instrument  
o LIV = Loopbaaninzicht Vragenlijst  
o Gebaseerd op Holland  

8.1  LIV 
� Loopbaan inzicht  vragenlijst  

o Een uitstekende verhouding tussen de invultijd en de ‘oogst’ aan gegevens 
o Volwassenen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden 
o Minder ‘doorzichtig’ en meer selectief dan BZO en PPT 
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o In theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland blijven 
o Voor de invuller – voor zover mogelijk – inspirerend en leuk om te doen 
o Voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium  

8.1.1  Concepten en uitgangspunten  

8.1.1.1  Nieuwe labels van het menstype  
� PAKSOC  

o Realistisch o Praktisch 
o Intellectueel o Analytisch 
o Artistiek o Kunstzinnig 
o Sociaal o Sociaal 
o Ondernemend o ondernemend 
o Conventioneel o conventioneel 

8.1.1.2  Facetten en componenten  
� Doel 

o Verfijning 
o Men ging ervanuit dat de 6 types homogeen zijn o maar binnen 1 menstype 

zijn er dus verschillen.  
o Voorbeelden 

o Binnen het praktisch menstype zitten er nog 3 componenten/ grote groepen: 
- Handenarbeid o Graag met de handen bezig zijn, spierkracht gebruiken, 

twee rechter handen hebben 
- Buiten o graag actief zijn met fauna en flora, van buitensporten houden 
- Techniek o houden van machines en techniek 

o Binnen het analytisch menstype zitten er 2 componenten: 
- Natuurwetenschappen o houden van natuur-en scheikunde, labowerk, 

fijnere technieken 
- Theorie o graag intellectueel bezig zij, puzzelen, abstract denken 
- Update o nieuw component = IT = verdere differentiatie o 16 facetten 

ipv 15 
o Binnen het kunstzinnig menstype zitten er 2 componenten:  

- Creativiteit o origineel, fantasievol, verrassend bezig zijn. Dingen mooier 
en leuker maken 

- Kunst o houden van toneel, dans, beeldende kunsten, opera, literatuur 
o Binnen het sociaal menstype zitten er 2 componenten:  

- Zorg o ouderen, gehandicapten, zwakkeren helpen en verzorgen, 
altruïstisch zijn 

- Onderwijs o willen coachen, begeleiden, onderwijzen, inwerken, 
lesgeven, trainen 

o Binnen het ondernemend menstype zitten er 4 componenten 
- Leiderschap o een leider willen zijn, moreel overwicht hebben, 

verantwoordelijk voor ander willen zijn 
- Organiseren o houden van regelen en organiseren, graag actief druk, 

werk naar zich toe trekken 
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- Scoren o commercieel, competitief en ongeduldig zijn. Risico geneigd en 
doelgericht, opportunistisch 

- Status en macht o Het politieke spel beheersen en leuk vinden. 
Statusgevoelig en organisatiesensitief 

o Binnen het conventioneel menstype zitten er 2 componenten:  
- Structuur o ordelijk en netjes 
- Zakelijkheid  o zuinig en verstandig met geld, kostenbewust 

� Met deze componenten tonen we dus aan dat het niet homogeen is = er is een 
diversiteit  

8.1.1.3  Focus op werkervaring 
� LIV is gericht op een nieuwe doelgroep  

o Mensen met werkervaring  
� Werkervaring 

o Nieuwe tewerkstelling na herstructurering 
o Outplacement 
o (Lange) werkloosheid 
o Vastgelopen midlife-achtige problemen 
o Langer moeten werken dan voorzien 
o Zwart gat na pensioen 
o Personen met veel potentieel >< starre werkomgeving 
o Uitzonderlijk: bij schoolverlaters: hoger opleidingsniveau 

8.1.1.4  Ipsatief en normatieve luik  
� Ipsatief  

o PAKSOC binnen de persoon o kijken naar interesseprofiel 
binnen 1 persoon. Je score zegt niets over de positie ten 
opzichte van anderen.  

� Zoals de vragenlijst waarbij je zelf RIASEC-lettercode 
opstelde (vorige les) 

� 6 stelling krijgen – die in hokjes plaatsen. Je kan 
maar één stelling plaatsen bij het onderdeel ‘heel 
leuk’ vinden. 
o Je dwingt mensen om binnen de zes types 

een ordening aan te brengen  
� Normatief  

o PAKSOC tussen personen  
� Bevragingen die je kan coderen op een 5 punten 

schaal.  
o In extreme gevallen gaan ze met alle 

stelling akkoord  

8.1.1.5  Interesse vs. competenties  
� LIV kijkt ook naar interesses en competenties  

o Wat willen mensen doen vs. wat geven ze aan waar ze goed in zijn?  
o PPT: activiteiten en beroepen vs. vaardigheden en eigenschappen  
o 2 met elkaar confronteren  
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- Per type  
- Over verschillende typen 

o Uitgewerkt binnen het ipsatieve luik van LIV  
- 7 opgaven: interesses 
- 7 opgaven: competenties 

o Per type wordt er een verhouding berekent o wordt uitgedrukt in een radargrafiek 
o Rode en blauwe lijnen komen vrij goed overeen o je wilt dat je interesses goed 

afgestemd zijn op je vaardigheden  
� In deze radargrafiek o hij heeft meer 

competenties dan interesses. Je moet ook 
namelijk rekening houden met de achtergrond 
van de persoon: zijn vrouw is ziek en hij moet 
ervoor zorgen o hij ontwikkeld competenties 
op dit domein o maar zijn interesses liggen 
veel minder in dat sociaal domein.  

8.1.1.6  Additionele indicatoren 
� Andere toevoeging aan het LIV zijn de indicatoren  

o Realiteitsindictor (RI) 
o Vrijblijvende interesse vs. affiniteit 

� Het is niet omdat je graag eens in de zomer in je tuin ‘prutst’ dat je 
daarvan je beroep wilt maken 

o Affiniteit o een intense en actieve vorm van belangstelling, die 
aantoonbaar is door daden en die overeind blijft wanneer de negatieve 
aspecten worden benoemd 

o Realistisch 
o Aan elk menstype zitten er nadelen; hebben de mensen daar wel genoeg 

aandacht voor gehad?  
o Veranderingsindicator (VI) 

o Willen mensen iets anders doen dan wat ze nu doen?  
� Ik zou graag meer in de buitenlucht werken  

o Hoge score op deze IV o indicatie voor ‘loopbaanonrust’ 

Zie samenvatting van VPPK (telt +230 pagina’s) o check pagina 35 – 36  voor grafieken met uitleg 

9  Samengevat  
� Samengevat 

o Interessen: RIASEC/PAKSOC 
o Vrij robuust model 
o Zowel voor de persoon als de omgeving 
o Congruentie en fit: beperkte relaties met criteria 
o Substantiële geslachtsverschillen, behoorlijke stabiliteit 
o Goede tools in NL-taalgebied 
o  
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HOOFDSTUK 2  
Persoonlijkheid 

1  Definit ie persoonli jkheid  

1.1  Vier benaderingen van persoonli jkheid  
� Vier benaderingen van persoonlijkheid o theorieën 

o Pschodynamisch/ psychoanalytische benadering 
o Gedrag, voelen, denken,… wordt gestuurd door onbewuste conflicten en 

processen uit de kindertijd 
o Studie van het onbewuste; meer te weten komen van de 

persoonlijkheid door toegang te krijgen tot het onbewuste  
o Cognitieve benadering 

o Nadruk op cognities en gedachten voor een goed begrip van persoonlijkheid  
o Men bestudeert de cognities, deze studie van persoonlijkheid komt 

neer om het expliciet maken van deze cognitie en deze te beïnvloeden  
o Humanistische benadering 

o De nadruk ligt op maturatieprocessen en zelf-actualiserende potentieel van het 
individu  

o De studie van persoonlijkheid komt neer op de studie van de 
basiscondities die nodig zijn om tot zelfactualisatie te kunnen komen.  

o Trekbenadering  
o Relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (=trekken), vroeg 

observeerbaar en als latente kernen aanwezig tijdens de gehele ontwikkeling  
� Hoe persoonlijkheid gedefineerd wordt hangt sterk af van uit welk theoretisch kader je 

vertrekt 

1.2  Opvatt ing over persoonli jkheid  
� Lekenopvatting over persoonlijkheid  

o De mens gebruikt vaak persoonlijkheidstermen, die men kan gebruiken in: 
o Beschrijvend kader 

o Er zijn 20.000 trek-beschrijvende adjectieven 
� Je nieuw lief beschrijf je aan je vriendin als ‘charmant, sociaal, 

intelligent,…’  
� Zij is agressief 

o Adjectieven verwijzen sterk naar verschillende aspecten van mensen 
o Persoonlijkheidstrekken hebben ofwel een positieve ofwel 

negatieve bijklank. Het is zelden neutraal.  
- Bedachtzaam o interne kwaliteiten van het denken 
- Ambitieus o intensiteit om doel te bereiken 
- Manipulatief o wijze om doel te bereiken 

o Sommige termen zeggen minder over de persoonlijkheid zelf, 
maar eerder over het sociaal effect  

- Charmant o verwijst naar sociaal effect 



 
 25 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

- Informeel  o interpersoonlijk gedrag  
o Verklarende context   

� Ze heeft dat meisje geslaan omdat ze agressief is  
o Predictie  

� Voorspellen hoe iemand zich in een bepaalde context zal gedragen  
� Academische definities van persoonlijkheid  

o Adjectieven die leken gebruiken worden ook academisch gebruikt o sterke 
overeenkomst 

o Het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar en zijn/haar gedrag 
uniek maken vergeleken met andere personen  

� Allport’s definitie van persoonlijkheid 
o Hij ziet persoonlijkheid als een systeem want je gaat eigenlijk gaan reageren in functie 

van je persoonlijkheid  
o Vanuit je persoonlijkheid ga je stimuli gaan interpreteren 

o De ene vindt een lezing geen leuk, de andere niet  
o Dezelfde situatie wordt anders geïnterpreteerd vanuit je 

persoonlijkheid  
� Brody &n Ehrlichman definitie van persoonlijkheid  

o Alles wat een persoon anders maakt dan andere zien we als persoonlijkheid, zij breidde 
het domein van individuele verschillen uit  

� Larsen en Buss o meest correcte en actuele definitie van persoonlijkheid  
o Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that 

are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and 
adaptations to, the intrapsychic, physical, and social environments  

o Vertaling o Persoonlijkheid is de set van psychologische eigenschappen en 
mechanismen binnen het individu dat zijn georganiseerd en realtief duurzaam en die 
invloed hebben op zijn of haar interacties met, en aanpassingen aan de intrapsychische, 
fysieke en sociale omgeving  

1.3  Persoonli jkheid is… volgens Larsen en Buss  
� Persoonlijkheid is  

1 Personality is the set of psychological traits  Taxonomie 
2 And mechanisms Procesmatig (input-verwerking-output) 
3 Within the individual Intern… niet rechtstreeks ‘observeerbaar’ 
4 That are organized and relatively enduring Stabiel en consistent o cohernet/identiteit 
5 And that influence Basis tendenties 
6 His or her interactions with Perceptie, uitlokken, selectie en manipulatie 
 And adaptations to Adaptieve of maladaptieve doelgerichte 

aanpassingen 
7 The environment Intrapsychisch, fysieke en sociale  

 
1. Persoonlijkheid wordt geconptualiseerd door een taxonomie 

o Taxonomie is een indeling van elementen = indeling van universele 
persoonlijkheidstrekken  

2. Persoonlijkheid is iets procesmatig.   
o Er ligt en nadruk op de interactie tussen de persoonlijkheid en de omgeving  
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3. Persoonlijkheid is iets intern 
o Dat wil zeggen dat het is niet rechtstreeks observeerbaar. Je kan het enkel afleiden uit 

gedrag.  
� Niet zoals lengte dat je kan meten met een meetlat.  

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

o Stabiliteit en consistentie zorgt voor coherentie  
o Coherentie geeft een identiteit aan een individu 
o Maakt de individu voorspelbaar voor de omgeving  

o De persoonlijkheidstrekken op de grafiek (gemeten op 3 
tijdstippen) dalen, maar de verhouding blijft hetzelfde  

� Denk ook terug aan het filmpje van de dominante 
baby – later nog steeds een dominante tiener 

5. Feit dat persoonlijkheid als intern wordt gezien reflecteert naar de opvatting van persoonlijkheid 
als ‘basis tendenties’  

o Persoonlijkheidstrekken reflecteren de natuurlijke, intrinsieke neigingen van mensen 
hoe ze in bepaalde situaties gedragen, reageren, denken,  
o Geeft weer hoe een persoon gemiddeld genomen is in een bepaalde situatie  

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

o Perceptie o de manier waarop je zaken waarneemt wordt ingekleurd door je 
persoonlijkheid wat bepalend is voor je reactie  

� Glimlach = vriendelijk of vals/ teruglachen of negeren 
o Op basis van je persoonlijkheidstrekken kan je (on)bewust reacties uitlokken  

� Kind is wild wat uitlokt tot een reactie ‘Zit stil’ van de ouders. 
o Onze persoonlijkheid zit een deel in de keuzes die we maken 

� Vrienden, studierichting, hobby’s, … 
o Je persoonlijkheid kan (on)bewust de omgeving manipuleren o Je omgeving ertoe 

aanzetten om zich meer te gedragen in overeenstemming met je persoonlijkheid  
� Jij bent graag op tijd o je verwacht dit ook van je vrienden  

7. Niet alle persoonlijkheidstrekken zijn observeerbaar of uit in gedrag omdat het afhankelijk is van 
de specifieke situatie  

� Moedigheid wordt niet in alle situaties getriggerd o wel bij een gevaar maar niet in de 
aula 

1.3.1  Samengevat –  persoonli jkheid is  
� Definitie  

o Trekken zijn relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag consistent maken 
over vergelijkbare situaties, en verschillend van het gedrag van anderen in 
vergelijkbare situaties 

o Stabiel o over tijd 
o Intern o afleidbaar uit gedrag 
o Consistent o over vergelijkbare situaties 
o Individueel verschillend  

1.4  Drie analyseniveaus  
� Men kan persoolijkheid op drie verschillende niveaus gaan analyseren  
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o Menselijke natuur/soort 
o De vraag: “Welke persoonlijkheidstrekken zijn universeel?” 

o Hogan’s heeft hierin 3 tendenties gesitueerd (eiland voorbeeld)  
- Getting along 

o In elke groep is er een leidersfiguur die organiseert.  
- Getting ahead 

o Overeenkomen met elkaar. Samenhorigheidsgevoel. 
- Makings sense  

o Zingeving  
o Gosling  

o Keek of de persoonlijkheidstrekken ook toepasbaar zijn op niet 
humane wezens = op dieren  

o Individuele en groepsverschillen (nomothetisch) 
o Verschillen tussen individueen en groepen in kaart brengen 

� Verschil tussen mannen en vrouwen 
� Verschil tussen kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen 
� Verschil tussen culturen en subculturen 
� Verschillen tussen individuen  

o Uniciteit (idiografisch)  
o Er zijn niet twee individuen met dezelfde persoonlijkheid, zelf niet een 

monozygote tweling die zijn grootgebracht door dezelfde ouders 

2  Persoonli jkheidstheorie: Objectieven en kenmerken  
� Persoonlijkheidstheorie…  

o Objectieven  
o Moet richting geven aan een onderzoek 
o Moet kennis integreren en organiseren 
o Moet voorspellingen kunnen doen  

o Kenmerken 
o Moet omvattend zijn 

o Moet zoveel mogelijk feiten en wetmatigheden kunnen verklaren en 
kunnen verenigen met elkaar 

o Moet heuristisch zijn 
o Moet toelaten om methodes te gaan ontdekken 
o Moet om grond van bestaande feiten nieuwe feiten kunnen ontdekken 

en die toetsen om zo de theorie uit te breiden 
o Moet toetsbaar zijn 

o Op grond van een bestaande theorie hypotheses kan gaan formuleren 
die toetsbaar zijn en die je kan afmetten aan de empirie 

o Moet spaarzaam zijn (complexiteit reduceren) 
o Zo weinig mogelijk assumpties vooraf als waar aangenomen worden 

� Psychoanalyse is een minder spaarzame theorie omdat we het 
onbewuste moeten aannemen als waar 

o Moet compatibel met andere disciplines en integrerend zijn 
o Wanneer een theorie over persoonlijkheidsontwikkeling niet compatibel 

is met een theorie binnen de gedragsgenetica = probleem o deze 
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velden zijn nauw met elkaar verbonden en moeten dus ook 
integreerbaar zijn.  

3  Persoonli jkheidstaxonomieën 
� Taxonomie 

o Een (hiërarchische) ordening/indeling van individuele verschillen 

3.1  Hoe zo’n taxonomie opbouwen?  
� Voor we een taxonomie opbouwen moeten we eerst aan enkele vragen beantwoorden  

3.1.1  Wie gebruiken we als informant  
� Wie geeft de meest betrouwbare infomartie? 

o Zelfbeoordeling 
o Self-presentation bais 

o Bewust of onbewust het beeld dat andere van jou hebben gaan 
beïnvloeden  
o Je zal je antwoorden op persoonlijkheidsbeoordelingen aanpassen in 

functie van het beeld dat je wil dat andere van je hebben (solicitatie)  
o We zullen onszelf positiever  voorstellen dan dat we werkelijk 

zijn.  
o Extenre beoordeling  

o Halo-effecten  
o 1 positieve persoonlijkheidstrek  gaat men generaliseren. We schrijven 

dus een reeks van positieve persoonlijkheidstrekken toe die er niets mee 
te maken hebben.  

� Obama o iedereen vindt hem charmant en op basis van deze 
positieve trek wordt hij ook gezien als iemand sociaal, 
altruïstisch. 

� Het is niet omdat Obama charmant is dat hij ook altruïstisch is 
o Generaliseren van positieve trekken 

o Horn-effecten 
o 1 negatief persoonlijkheidstrek gaat men generaliseren. We schrijven dus 

een reeks van negatieve persoonlijkheidstrekken toe die er niets mee te 
maken hebben.  

o Generaliseren van negatieve trekken  
o Self-based-heuristic bias  

o Bias die ontstaat wanneer de persoonlijkheid van de beoordelaar mee 
speelt in de beoordeling die hij/zij geeft over iemand anders.  

� Studie: wanneer men een leider moest beoordelen zag je dat 
hun persoonlijkheid samenhangt met de beoordeling over hun 
hiërarchische meerdere.  

� Werknemers die hoog scoren om altruïsme zijn minder 
geneigd om hun hiërarchisch meerdere te beoordelen 
als passieve leider   

o Self-image bias 
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o Fenomeen waarbij je persoonlijkheidstrekken die je bij jezelf belangrijk 
vindt, meer gewicht gaat toekennen in de persoonlijkheidsbeoordeling 
van anderen 

� Vindt je het zelf belangrijk om zelfstandig te zijn, dan ga je de 
zelfstandigheid van de persoon die je moet beoordelen 
favoriseren en heel veel gewicht toekennen  

o Impliciete persoonlijkheidstheorieën (stereotypen, prototypen)  
� Men heeft het idee dat Italianen zeer vlot, sociaal en extravert zijn. Maar 

Italianen kunnen ook introvert zijn 

3.1.2  Validiteit  
� Validiteit 

o Meten wat je wil meten  
o Barnum-effect  

o Effect dat mensen zeer algemene uitspraken gaan ervaren als typisch 
rakende opmerkingen over hun eigen 

� Horoscoop 
� Proef waarbij men persoonlijkheidsbeschrijving gaf een de 

proefpersonen, niet wetende dat iedereen dezelfde beschrijving 
kreeg 

o Klassieke testtheorie  
o Om het even wat je meet, er is altijd een meetfout  

3.1.3  Taal 
� Taal waarin we de persoonlijkheidsverschillen gaan beschrijven 

o Leek vs. expert  
o Kunnen we vertrekken vanuit een lekentaal of een experttaal om een 

taxonomie op te stellen?  

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

o Er zijn verschillende methoden om persoonlijkheidskarakteristieken te gaan 
identificeren als potentieële kandidaat van universele persoonlijkheidstrekken  

� Methoden om fundamentele trekken te identificeren voor een universele taxonomie van PH 
trekken 

Benadering Hoe bepalen welke trekken fundamenteel zijn? 
Lexicale benadering Natuurlijke taal 
Statistische benadering Factor Analyse 
Theoretische benadering Theorieën  
 

3.1.4.1  Lexicale benadering 
� Lexicale benadering  

o Centraal staat de lexicale hypothese  
� Deze hypothese stelt dus eigenlijk dat de persoonlijkheidskarakteristieken die 

belangrijk zijn in de dagelijkse interactie van mensen, men daarover wilt gaan 
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praten en men hiervoor woorden zal uitvinden waardoor die 
persoonlijkheidstrekken in de taal gecodeerd raken.  

� Woordenboek  
o Binnen deze benadering vertrekken we vanuit het woordenboek om het domein af te 

bakenen o veel woorden = dus gaan reduceren om ermee te werken 
� 2 criteria voor selectie  

o frequentie van een synoniem 
o Als een trek zeer belangrijk is, zal men daar veel willen over spreken en dus veel 

synoniemen willen hanteren 
� Eskimo = meerde namen voor sneeuw dan wij Belgen  

o Cross-culturele universaliteit  
o Als een bepaalde eigenschap echt belangrijk is voor de mens, dan gaat men 

daarover willen praten en dus woorden uitvinden in zeer veel verschillende talen 
� Kritiek op de lexicale hypothese  

o Uitsluitende focus op trekadjectieven l andere woordcategorieën 
o Men heeft zich in trekbenadering enkel gebaseerd op adjectieven 
o Maar er zijn nog andere woordcategoriën die info geven over iemand 

persoonlijkheid 
o Passieve l actieve taal 

o Men vertrekt vanuit het woordenboek en dat is neergeschreven/ passieve taal 
o Leek als informatiebron l expert 

o Dagelijkse taal is te vaag en onwetenschappelijk 
o Descriptieve l evaluatieve betekenis  

o Descriptieve kan je nooit loskoppelen van het evaluatieve. Een term is nooit 
neutraal, meestal positief of negatief  

o A-specifiek voor doelgroepen  
o Men deed geen uitspraak of de taxonomie van toepassing is op alle leeftijdne, 

gehele populatie, klinische populatie,…  
o Cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken? 

o Moeilijk om cross-cultureel onderzoek te doen want je vertrekt vanuit een 
woordenboek, je vertrekt dus van een bepaalde taal 

3.1.4.2  Statistische benadering 
� Vertrekpunt 

o Wat als we het terrein van individuele verschillen afbakenen door alle items uit 
bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten samen te analyseren?  
o Studie van relaties tussen variabelen, over subjecten, onder specifieke condities 
o Je vertrekt  van 1000’en items die je haalt uit verschillende 

persoonlijkheidsvragenlijsten 
o Met die factoranalyse ga je de samenhangende correlatie tussen elk van 

die duizende items gaan berekenen.  
o Items die onderling sterk correleren brengen we onder in 

dezelfde categorie, items die weinig met elkaar correleren 
brengt men in verschillende categoriën onder  

o Tussen die categoriën gaat men opnieuw de correlatie meten 
totdat je geen categoriën meer kunt samenvoegen omdat ze 
niet meer correleren.  
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o Het is dus exhaustief  
o De uitkomst van de correlaties waren 5 categorieën = 5 basisfactoren van 

persoonlijkheid 
o Het is a-theoretisch 

o Men vertrekt niet vanuit een bepaalde kader/theorie om te gaan bepalen welke 
trek thuishoort in de taxonomie.  

o Standpunt  van de expert staat centraal  

3.1.4.3  Theoretische benadering  
� Vertrektpunt  

o Men vertrekt vanuit een theorie waarbij persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid  
o Het nadeel is dat je vertrekt vanuit het  standpunt van de expert  
o Het is zeer theoretisch gedreven, en hetgeen dat je naar voren schuift als belangrijke 

persoonlijkheidstrek verschilt van theorie tot theorie = theorie-specifiek 
� Freud met de orale en anale persoonlijkheid  
� Sociosexuele oriëntatie  

De taxonomie is meestal een combinatie van benaderingen, meestal de statistische en lexicale 
benadering 

3.2  Persoonli jkheidstaxonomieën  

3.2.1  Eysenck’s PEN model  
� PEN model 

o Bevat 3 basispersoonlijkheidsfactoren 
o Psychotisme 
o Extraversie 
o Neuroticisme 

o Biologische basis 
o Eysenck zijn idee was dat een persoonlijkheidstrek een biologische onderbouw 

moet hebben 
o Dit om te kunnen zeggen dat een basispersoonlijkheidstrek universeel is 

aan de soort  
o PEN model is hiërarchisch opgebouwd 

en bestaat uit 4 niveaus 
o Super traits 

o Hoogste niveau = 3 
basistrekken van de 
persoolijkheid 

o Narrow traits 
o Bestaat uit 

gewoontehandelingen  
o Gewoontehandelingen bestaan uit specifieke handelingen  

3.2.2  Wiggins interpersoonli jk circumplex  
� Interpersoonlijke trekken gedifferentieerd van andere groepen  

o Verschillende soorten trekken 
� Trekken die verwijzen naar attitude, karakter, fsyiek 
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o Die interpersoonlijke trekken zijn trekke die relevant zijn binnen een 
situatie tussen twee of meerdere mensen  

o Interpersoonlijke gebeurtenis 
o Dyadische interacties tussen 

mensen waarin uitwisseling 
plaatsvinden  

o 2 bronnen om aan sociale uitwisseling te 
doen  

o 2 assen in circulumcomplex 
o loves vs. hate (getting 

along) 
o dominant vs 

onderworpenheid (getting 
ahead) 

o 3 types van relaties tussen trekken binnen 
het circumplex 

- nabijheid (adjacency) 
- bipolariteit 
- orthogonality 

3.2.3  Big-Five –  vi j f -Factorenmodel 
� Hier spreekt men van 5 basisfactoren  

o Extraversie 
o Hartelijk, energiek, sociaal, dominant vs. teruggetrokken en onderdanig 

o Altruïsme 
o Vertrouwen, oprechtheid en medeleven vs. agressiviteit en egocentrisme  

o Consciëntieusheid 
o Doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en zelfdiscipline  

o Emotionele stabiliteit/neurocitisme 
o Zelfvertrouwen en stressbestendigheid vs. neuroticisme, twijfelen aan zichzelf 

en algemen gevoelens van angst 
o Intellect/openheid  

o Ontwikkeld, geïnteresseerd vs. praktisch, weinig intellectualistisch en 
gecultiveerd 

� Metafoor 
o Basiskleuren = Er zijn meer dan alleen deze kleuren = veel variëteito combinaties 

maken van basiskleuren 
� Big five als basisdimensies van persoonlijkheid   

o We delen persoonlijkheid niet op in types 
o Als je dit doet dan ben je ofwel introvert ofwel extravert: er zijn geen 

grensgevallen 
o We delen persoonlijkheid op in dimensies  

� Persoon kan op even welke plaats gepositioneerd worden op de dimensie die loopt van 
introversie tot extraversies 
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4  Historiek en operationalisatie van de Big Five/ FFM  
� Historiek van de Big Five model 

o Taxonomie met meest empirische evidentie  
o Meest gebruikte taxonomie van persoonlijkheid  

� 3 soorten benaderingen  
o Lexicale benadering 
o Persoonlijkheidsvragenlijsten 
o Vrije beschrijving  

4.1  Lexicale benadering 

  
 

 

 

 

 

4.2  Persoonli jkheidsvragenli jsten  
� Persoonlijkheidsvragenlijsten  

o 2de onderzoeksbenadering die terecht is gekomen bij de vijf 
basisfactoren van persoonlijkheid 

o Ontstaan door de Baltimore longitudinale studie door 
Costa en McCrae 
o Doel was om een NEO-model van persoonlijkheid te 

ontwikkelen als tegenreactie op problemen met 
bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten. 

- Schalen met hetzelfde label correleren laag  
- Schalen met verschillende label correleren dikwijls sterk (inhoudelijk moeten 

ze naar iets anders pijlen)  
- De PH-lijsten die in omloop waren hadden een klinische achtergrond (MMPI, 

EPQ) en pijlen dus naar afwijkend gedrag  
o Waarom is dit slecht  

- Mensen vullen zullke lijsten niet graag in 
- Slechte psychometrische kwaliteiten (normaalverdeling) o 

resultaten waren scheef verdeeld 
- Er was een grote overlap tussen vragenlijsten 

� 1985 
o Costa en McCrae ontwikkelde een nieuwe persoonlijkheidsvragenlijst 

o De eerste versie o NEO-model o 3 dimensies, 6 facetten per dimensie 
o Maakt het mogelijk om een score te maken voor die basisdimensies van 

persoonlijkheid 
o Neurocitisme 
o Extraversie 
o Openheid  
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� 1989 
o Costa en McCrae zagen dat hun collega’s 5 ipv 3 dimensies gebruikte  

o Tweede versie o NEO- PI model (3x6; 2)  
� 1992 

o Pas later hebben ze telkens 6 facetten toegevoegd aan die twee nieuwe factoren  
o Derde versie o NEO – PI – R model (5x6) 

o Hierdoor was het mogelijk om een 
score te berekenen op vijf hoge-
orde persoonlijkheidsfactoren en 
dan ook voor de 30 meer 
specifiekerer 
persoonlijkheidsfactoren  

o Empirisch is er wel geen steun voor zes facetten per 
factor te gebruiken. Het was louter hun beslissing 
omdat het mooi oogde.  

o Het is wel uitgegroeid tot de meest gebruikte 
persoolijkheidsvragenlijst om persoonlijkheid bij 
volwassenen te meten en bestaat in verschillende 
talen.  

� NEO – P – 3  
o Nieuwe versie van NEO – P – R omdat NEO – P – R problemen gaf bij de jongere 

populatie 
o De woordenschat is enkel aangepast zodat ook zij met een minder uitgebreide 

vocabularium de test kunnen maken en begrijpen.  
o Beide modellen bevatten 230  vragen 

� NEO-FFI 
o 240 items is veel o reduceren naar 60 items 
o Verkorte persoolijkheidsvragenlijst  

o Laat ons toe om een score te berekenen voor 
de 5 basisfactoren maar niet voor de 30 
onderliggende facetten  

� Relatie tussen 5 facotren uit de BIG Five model en 
factoren uit andere taxonomieën/vragenlijsten 

o Bovenaan o vijf factoren term (VFM) 
o Links o andere vragenlijsten  

o Gemeenschappelijk component voor beide 
� Vergelijking tussen VFM en PEN-model  

o Eysenck stelde een persoonlijkheidsmodel voor met 
3 basisfactoren in plaats van 5  

o Links staan de vijf factoren weer gegeven  
o Intellect en openheid vormen samen de 5de 

factor  
o De laatste kolom is een leugenschaal 
o Bovenaan staan de factoren van het PEN-model 
o Resultaten 

o De items die extraversie meten van het eysenck 
model correleren sterk met het VFM (.69) 
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4 .2.1  Vergeli jken van Big Five en VFM  
� Big Five en VFM gelijkenissen 

o Worden in praktijk door elkaar gebruikt maar historisch gezien zijn ze verschillend  
o Ze meten beide exact dezelfde labels o in 4 van de 5 dimensies hebben ze gelijkaardige 

labels 
o Big Five o 5de factor = intellect en cultuur o lexicale studie 
o VFM o 5de factor = openheid voor ervaringen o NEO – P – R   

� Big Five en VFM verschillen 
o Big Five 

o Verwijst naar de vijf basisfactoren vanuit een lexicale onderzoekstraditie  
o VFM 

o Verwijst naar de vijf basisfactoren die de resultaten zijn van de vragenlijststudies in 
de traditie van Costa en McCrae 

4.3  Vrije beschrijving  
� Vrije beschrijving  

o Ontstaan door een internationaal consortium 
o International consortium for the study of the 

developmental antecedents of the FFM  
o Tracht de ontwikkelingsantecedenten van VFM te 

onderzoeken, qua inhoud en structuur 
o Consortium = onderzoekssamenwerking waar 

België, China, Nederland, Griekenland, Polen, USA 
en Duitsland aan mee werkte 

o Doel o vertrekken vanuit vrije beschrijving  
o Ouders dienen in eigen woorden te beschrijven wat karakteristiek is aan hun kind  
o Focus op ontwikkeling en kinderen van 3, 6, 9, 12 jaar 
o Actieve persoonsbeschrijvende woordenschat  
o Die woordenschat moeten  we identificeren en categoriseren 
o Er werd ,data-analytisch gezien, bekenen welke persoonsbeschrijvende 

eenheden gingen samen clusteren en wat de inhoud van de cluster was.  
o Meerendeel van de persoonsbeschrijvende eenheden konden 

worden ondergebracht in 5 clusters, die gelijk waren aan de Big Five  
� Classificatie-systeem 

 

 

 

 

� HiPIC 
o Opgesteld door onze prof  
o Hiërarchische persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen 

o Vanuit heet VFM-perspectief 
o Score berekenen van de 5 basisfactoren alsook voor 18 specifieke 

facetten 
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5  Generaliseerbaarheid Big Five / VFM structuur 
� Generaliseerbaarheid Big Five/ VFM structuur  

o VFM o generaliseerbaar over leeftijden, culturen en verschillende beoordelaars heen 
o Draagt bij tot de validiteit van het VFM 

5.1  Generaliseerbaarheid over leeft i jden heen  
� Generaliseerbaarheid over leeftijden heen 

o Studie  
o Er werdt gevraagd aan psychologie studenten om persoonlijkheidsbeoordelingen te 

geven over een adolescent die zij goed kennen. (12-14 jaar en 15-17 jaar) over 24 
verschillende culturen  

o Data van de studie 
o De facetten van neuroticisme correleren 

sterk met de factor die inhoudelijk op 
neuroticisme weerspiegelt   

o De rode cirkel duidt de mengvorm van een 
facet aan.  

o 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 
leeftijdcategorieën heen.  

o Het vijffactorenmodel is generaliseerbaar 
over leeftijden heen  

5.2  Generaliseerbaarheid over culturen, verschi l lende talen  
� Generaliseerbaarheid over culturen heen 

o Studie 
o Verzamelen van observer rating over 

subjecten die behoren tot twee 
leeftijdsgroepen. (18 jaar en 40 jaar) 

o Beoordeling werd gedaan door 
psychologiestudenten die het het te 
beoordelen subject goed kenden 

o Resultaten 
o In de linkse kolom staan de deelgenomen 

landen  
o In de blauwe kader zie je de Cronbach alpha 

coëfficiënten o 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) o is bijna het geval in elke cutluur  

o In de groene kader zie je de congruentiecoëfficiënten o 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 
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om dezelfde structuur gaat en dat het VFM gerepliceerd wordt binnen elk van 
die culturen.  

o Evidentie 
o Het VFM is generraliseerbaar over culturen heen  

5.2.1  Generaliseerbaarheid  
� Generaliseerbaarheid  

o Opgelet o het gaat over de generaliseerbaarheid van de vijffactorenmodelstructuur. Er 
zijn uiteraard verschillen tussen culturen en termen van gemiddelde scores op die vijf 
factoren 

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

o 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  

5.2.2  Is het VFM comprehensief? 
� Is het VFM al omvattend?  

o Wanneer het VFM model uitgroeit tot een consensusmodel dat wereldwijd aanvaardt 
wordt als het model van persoonlijkheid o dan zijn er onderzoeksgroepen dat dat wil 
tegenspreken  

� Ashton en Lee  
o In verschillende landen werdt de lexicale studie uitgevoerd waarbij er in sommige 

studies niet 5 maar 6 factoren van persoonlijkheid naar voor kwamen 
o De 6de factor was ‘honesty’  

o Op grond van deze bevindingen werd het HEXACO-model gemaakt 
� HEXACO-model 

o Honesty-humulity (nederigheid) 
o Emotionality 
o eXtraversion 
o Agreeableness vs anger 
o Conscientiousness 
o Opennes tot experience  

� Theoretisch kader van het HEXACO-model 
o Is gebaseerd op de evolutietheorie  
o Begrippen van de evolutietheorie  

o Reciprocal altruïsme  
o Stellen van een altruïstische act zonder dat men er onmiddellijk iets voor 

terug verwacht.  
o Strategische zet 
o 1 en 2 

o Kin altruïsme  
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o Stellen van altruïstische act ten aanzien van bloedverwanten met als doel 
dat je genen overgedragen worden. 

o 3 
� Verklaren de positie die mensen gaan innemen op de persoonlijkheidsdimensies 

eerlijkheid, altruïsme en neurocitisme 
o Honesty-humility factor = eerlijkeid (1) 

o Kan worden gereflecteerd in termen van fairness 
� Portefeuille laten vallen op straat – zeggen dat hij iets verloren is 

o Agreeableness = altruïsme (2) 
o Kan worden gereflecteerd in termen van tolerantie, andere begrijpen  

� Aanvaarden en vergeven van mensen  
� Te weten komen dat ze roddelen over je en het hen vergeven 

o Emotionality = neuroticisme (3) 
o Weerspiegelt kin altruïsme  

� Dit zijn maar 3 van de 6 dimensies 
� De andere 3 dimensies weerspiegelen tendenties van gedrag en engagement in 

gedrag.  
o Voorbeeld  

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

o Consciëntieusheid weerspiegelt engagement in taken/werk en dat 
lever 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 

o Openheid weerspeigelt 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 breedt 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  

� HEXACO-model: evolutionaire basis 
o Darwin 

o Hij zegt dat individuele verschillen die niet adaptief zijn verdwijnen. 
o Dit is het basisprincipe van de evolutietheorie  

o Je zou je kunnen afvragen waarom er nog mensen zijn die hoog 
scoren op angst en laag op zelfvertrouwen.  

o Maar je moet die adaptiviteit gaan evolueren vanuit 
evolutieperspectief en niet vanuit het individueel 
perspectief  

o Voorbeeld = wat als je kind opgroeid in een gevaarlijke 
buurt? Dan loont het dat het angstig is. In deze omgeving 
is het adaptief om angstig te zijn want het vergroot je 
overlevingskansen  

� Kritiek op HEXACO-model  
o Enkele kritieken op het HEXACO-model  
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o Het persoonlijkheidsmodel moet onafhankelijke basisfactoren hebben 
o Sterke correlatie tussen ‘Honesty-humility’ en ‘agreeableness’  

o Dit is dus niet onafhankelijk van elkaar!  
o Onafhankelijkheid is wel terug te vinden bij VFM o 5 relatief onafhankelijke 

factoren = meest bruikbare model  
o Waarom is ‘Honesty’ de 6de dimensie? Er zijn een hele boel andere alternatieven  
o Andere kritieken hebben betrekking op de lexicale benadering waaruit dat 

HEXACO-model is ontstaan. Meer specifiek op de lexicale hypothese die de kern 
daarvan vormt 

o De inhoud van die honesty-factor blijkt nogal verschillen te zijn over 
culturen en contexten 

o Binnen de lexicale context wordt er enkel gebruik gemaakt van 
zelfbeoordeling, maar als je er een universeel model van wilt maken 
moet je ook beoordeling van andere toestaan  

� The Big one 
o Hij clusterde de 5 basisfactoren o zo ontstond er een ‘General personality factor’  
o Op het laatste niveau staan de 5 basisfactoren die onderverdeeld zijn in ‘stabiliteit’ en 

‘plasticiteit’ 
o Stabiliteit bevat emotionele stabiliteit, conscientiousness en agreeableness omdat 

dit eigenschappen zijn die je helpen om stabiel te blijven 
o Plasticiteit bevat extraversie en openness omdat dit eigenschappen zijn die je 

helpen veranderen.  
o Stabiliteit en plasticiteit kan 

je samenvatten onder de 
term ‘General personality 
factor’ 

o Dit is een algemene factor 
die equivalent is aan de 
algemene G-factor bij 
intelligentie  

6  Persoonli jkheidstrekken bij niet -humane wezens 
� Persoonlijkheidstrekken bij niet-humane wezens  

o Gosling  vroeg zich af welke persoonlijkheidstrekken universeel zijn bij de 
dieren/honden 

6.1  A dog’s got personality   
� A dog’s got personality  

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

o Hij neemt de mens als maatstaf  
o Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, heeft hij ze in uitgesplitst in 3 

specifieke criteria  
o Interne consistentie 

o Weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep items samen één bepaalde 
construct/trek meten. 
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o Gosling keek naar in welke mate die persoonlijkheidsbeoordelingen bij 
honden intern consistent zijn en in welke mate die te vergelijken zijn met 
de interne consistentie bij de mensen 

o Consensus 
o Weerspiegelt de overeenkomst tussen onafhankelijke beoordeleaars over 

eenzelfde target  
o Wanneer men aan twee onafhakelijke beoordelaars vraagt om een een 

beoordeling te geven over een hond, komen die twee beoordelingen 
dan goed overeen en is dat dan in dezelfde mate als we observeren bij 
mensen?  
o Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  

o Correspondentie  
o Kunnen we de individuele persoonlijkheidsverschillen die we terugvinden 

bij honden gaan gebruiken om iets anders te gaan voorspellen?  
o Verwijst naar een predictieve validiteit van persoonlijkheid 

� Om die drie criterias te onderzoeken, zijn er twee studies opgezet o studie 1 = 
interne consistentie en consensus, Studie 2 = correspondentie  

6.2  A dog’s got personality : Design  
� Hoe voeren ze dit uit? 

o Men maakt telkens een vergelijking tussen mensen en dieren 
o Men vraagt zich steeds af hoe het zit bij elk van de drie criteria bij honden en 

hoe het zit bij mensen 
o Persoonlijkheid bij de mens wordt gemeten aan de hand van ‘Big Five 

Inventory’ (BFI)  
o Persoonlijkheid bij de honden wordt gemeten aan de hand van een 

aanpassing van de ‘Big Five Inventory’ 
o Welke persoonlijkheidsdimensies worden er gemeten? 

o Er zijn maar 4 van de 5 basisfactoren van persoonlijkheid die gemeten worden 
o Er is geen equivalent  voor consciëntieusheid, omdat dit te 

moeilijk te meten is voor honden 

Hond Mens 
Energie Extraversie 
Affectie Altruïsme 

Emotionele reactiviteit Neuroticisme 
Intelligentie Openheid/intellect 

 

6.2.1  Studie 1: interne consistentie en consensus  
� Studie 1: interne consistentie en consensus  

o Deelnemers: hond, zijn baasje en een peer 
o Opdracht 1: baasje moet 

persoonlijkheidsbeoordeling over zichzelf 
geven en over zijn hond 

o Opdracht 2: Peer moet een 
persoonlijkheidsbeoordeling over het 
baasje en over de hond  
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o Resultaat o men heeft zowel twee onafhankelijke beoordelingen over het baasje 
als over de hond  

o Data o het leverde ons data op om de twee criteria van interne consistentie en 
consensus te onderzoeken  

� Resultaten van de studie 
o Eerste criterium = interne consistentie 

o Bevat de vraagstelling of het groepje itmes, van de BFI die we gebruiken om 
persoonlijkheidstrekken te gaan meten, bij het baasje of de hond interne consistent 
zijn. 

o De cirkels geven de Cronback’s alpha weer voor de vier persoonlijkheidsfactoren 
van het baasje over zichzelf en over zijn hond, en door de peer over het baasje en 
de hond 
o Die gemiddeldes tonen aan dat de persoonlijkheid op redelijk betrouwbare 

manier kan gemeten worden.  
o 0.80 is een goede cut-off score 
o Wanneer je Cronbach’s alpha 0.80 overstijgt, kan je besluiten dat je 

persoonlijkheidsvariabelen heel betroubaar kan gemeten worden.  
o Conclusie o zowel de persoonlijkheidsbeoordeling over de honden als over 

mensen worden betrouwbaar gemeten.  
o Tweede criterium = consensus 

o Komen de twee beoordelingen, van de twee onafhankelijke beoordelaars, over een 
bepaalde target overeen? Is in dezelfde mate een consensus wanneer honden het 
target zijn als wanneer mensen het target zijn? 

o De consensus wordt weergegeven door een correlatiecoëfficiënt tussen de 
beoordeling van het baasje en de peer 

x 1 = perfecte overeenkomst tussen de beoordeling van de twee 
onafhankelijke beoordelaars 

o Men ziet dat de consensus groter is bij de beoordeling over de hond dan over het 
baasje  

o Conclusie o er is dus vooral een consensus tussen de beoordeling over de hond  

 

6.2.1.1  Beoordelaarsbias door leeft i jd of geslacht  
� Beoordelaarsbias door leeftijd of geslacht  

o De persoonlijkheidsbeoordeling die wij geven over honden kunnen echter vertekend 
worden door zaken die niets met persoonlijkheid te maken hebben, zoals leeftijd en 
geslacht  
o Dit kan ervoor zorgen dat de consensus artificeel verhoogd wordt o kan verklaren 

waarom de consensus hoger ligt bij honden dan bij mensen 
o Bias ten gevolgen van leeftijd 
o Wanneer je speels/energie (dus extraversie) moet beoordelen, zal je 

eerder geneigd zijn om een jongere hond/puppy als energieker aan te 
duiden dan een oudere hond. 
o De consensuscoëfficiënten moeten uitgezuiverd woren voor bais 

ten gevolgen van leeftijd o dit vind je terug in de rechtse 
kolommen tussen haakjes. 
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o Maar zelfs na de controle over leeftijd en geslacht van 
honden, bleeft de consensus tussen beoordelaars overeind 

 

 

 

 

 

 

6.2.2  Studie 2: correspondentie  
� Studie 2: predictieve validiteit  

o Kan de persoonlijkheid van honden gebruikt 
worden om iets anders te gaan voorspellen, om 
een extern criterium vast te stellen?  
o De persoonlijkheidsbeoordeling werd in 

de eerste studie verzameld en zal gebruikt 
worden om een predictie te maken  

o Opdracht 1: hond moet verschillende taken uitvoeren die beoordeeld worden door 3 
onafhankelijke beoordelaars  
o Soort proefjes die de hond moest uitvoeren 

o Vertrouwd raken 
o De drie beoordelaars beoordelende het gedrag van de hond tijdens 

een wandeling in termen van “hoe snel de hond vertrouwd geraakt 
met een nieuw ‘baasje’” 

o Energie 
o Baasje van de hond moet vragen aan zijn hond om snel te lopen. De 

hond wordt geëvalueerd in termen van gedrag en hoe energiek de 
hond overkwam. 

o Affectie 
o Baasje moet knuffel uitlokken bij de hond waarbij de hond 

beoordeeld werd in termen van affectie  
o Gehoorzaamheid 
o Sociale agressie/stress 

o De hond wordt meegenomen door een vreemde voor een 
wandeling, terwijl hij zijn eigen baasje ziet rondlopen met een 
andere hond. De hond wordt beoordeeld in termen van sociale 
angst  

o 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  

o De beoordeling van de hond wordt gevoerd op basis van een set van gedragsindicatoren 
waarop ze de honden tijdens elk van die proefjes moesten evalueren 
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o Die gedragsindicatoren worden telkens geassocieerd met één van de vier 
basisfactoren van persoonlijkheid  

o Om de predictieve validiteit van persoonlijkheid te gaan onderzoeken is men gaan kijken 
tussen de scores van die drie beoordelaars die ze gaven op de gedragsindicatoren 
enerzijds en persoonlijkheidsbeoordelingen van het baasje over zijn hond uit studie 1 
anderzijds  

o De prestatie van de honden op de proefjes is 
het extern criterium die we willen voorspellen 

� Tabel 
o 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 eneerzijds en elk van de vier 
persoonlijkheidsbeoordelingen anderzijds.  

6.2.2.1  Beoordelaarsbias ten gevolgen van de ras  
� Beoordelaarsbias ten gevolgen van de ras  

o De beoordeling kan ook gevormd worden door de ras van de hond. 
o Men gaat een Golden Retriever minder agressief vinden dan een Stafford 

o Zo gaat men systematisch hogere scores geven aan de Golden Retriever op het 
proefje affectie dan aan de Stafford, zonder dat we ons baseren op het gedrag, 
maar eerder op het uiterlijk  

o Men wil de beoordelingbias ten gevolgen van ras/uiterlijk uit de scores halen 
o Hiervoor moet men weten hoe groot de bias is.  

� Beoordelingsbias ten gevolgen van de ras uit de scores halen – door Gosling  
o Foto nemen van alle honden die deelname aan studie 2 

o Die foto’s werden getoond aan mensen die de hond en het baasje niet kennen. 
Hun opdracht was om de foto te gaan evalueren op diezelfde 
gedragsindicatoren.  
o Op die manier hadden ze een maat ontwikkeld voor bias ten gevolgen van 

stereotypen van uiterlijk. Want die nieuwe mensen beoordeelden de 
hond enkel en alleen op basis van de foto en konden zich dus niet 
basseren op het gedrag van de honden tijdens de proeven, enkel dus op 
de uiterlijke kenmerken van de hond   

o Men kijkt in welke mate die scores correleren die die drie 
onafhankelijke beoordelaars hebben gegeven op die 
gedragsindicatoren met de scores van de mensen die die 
dezelfde gedragsindicatoren hebben ingevuld op basis van 
foto’s  
o Er is een samenhang voor  twee facotren o 

agreeableness en neuroticism 
o Dit wil zeggen dat de scores van die drie onafhankelijke 

beoordelaars op gedragsindicatoren geassocieerd met 
altruïsme en neuroctisme gebiased waren ten gevolgen 
van rasstereotype  

� Opkuising van de resultaten 
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o De predicatieve validiteit van persoonlijheid is gemiddeld gezien is nog steeds hoger bij 
honden dan bij mensen  
o 0.26 vs. 0.22  

6.3  A dog’s got personality : samenvatting resultaten  
� Interne consisentie o vergelijkaar met mensen (A) 

o Honden: M=.83 (eigenaar); M=.82 (peer) 
o Mensen: M=.82 (eigenaar); M=.85 (peer 

� Consensus o vergelijkbaar met mensen (A) 
o Honden: M=.62 
o Mensen: M=.55 

� Predictieve validiteit o vergelijkbaar met mensen (B) 
o Honden: M=.27 
o Mensen: M=.22 

� A 
o Ook na wegpartialiseren van leeftijds-en geslachsteffecte en van andere PH dimensies 

� B 
o Ook na uitpartialisering ras-stereotype bias  

6.4  A dog’s got personality  –  sterktste design  
� Dit onderzoek van Gosling is een zeer sterk onderzoek  

o Omdat het comparatief design is 
o Bevindingen bij mensen werden vergeleken met bevindingen bij honden. 
o Let op: het blijft een onderzoek die focust op individuele verschillen binnen een 

soort en niet tussen soorten 
o Men heeft persoonlijkheid redelijk comprehensief benaderd 

o Vier van de vijf trekken werden onderzocht, C ontbreekt 
o Verschillende items voor een dimensie zorgt ervoor dat de validiteit stijgt  

6.5  Dog’s personality –  what’s next?  
� Implicaties  

o Meer van dit soort onderzoek is nodig o uitbreiden naar andere species  
o Andere criteria o bijvoorbeeld actomeer als een meer objectieve maat van extraversie, 

nu nog steeds beooordelingen, maar die zijn altijd verkleurd) 
o Een actometer is een apparaatje die  je rond je pols kan aandoen en dat 

registreert de frequentie van bewegingen 
� Toepassingen  

o Uitbereiding tweelingen onderzoek  
o Men maakt bijvoorbeeld twee identieke klonen van een dier, maar laat ze 

opgroeien in een andere omgeving. Ze hebben volledig dezelfde genen, dus kan 
men zeer goed het effect van de omgeving gaan ondezoeken  

o Persoonlijkheidsveranderingen  
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7  Interface persoonli jkheid en interessen  
� Interface persoonlijkheid en interessen 

o John Holland idee o ‘Interest inventories are personality inventories’ 
o Interssevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten  

o Wat is de validiteit van deze claim?  
� Validiteit van Holland’s claim 

o Op zoek gaan naar studies die zowel interesse als persoonlijkheid hadden opgenomen in 
hun studie, die zowle data hebben over beide, waarbij persoonlijkheid vanuit het Big 
Five model wordt bekeken en interesses vanuit het RIASEC-model  
o Meta-analyse voor deze data die een schatting maakt over  

o Correlaties tussen persoonlijkheid en interesses enerzijds  
o Anderzijds een schatting maakt van de predicitieve validiteit van 

persoonlijkheid waarbij de Big Five als predictor variabelen dienen als 
interesses (RIASEC-types)  

o Tabel 1 
o De dimensies extraversie blijk significant positief samen te hangen met het 

sociale en ondernemende menstype, maar niet met de andere vier 
interessetypes 

o Tabel 2 
o Altruïsme bleek met geen enkel van de zes RIASEC-types samen te hangen 

o Tabel 3 
o Consciëntieusheid bleek significant positief samen te hangen met het 

onderzoekende en het conventioneel menstype 
o Tabel 4 

o Emotionele stabiliteit blijk significant positief samen te hangen met het 
onderzoekende type  

o Tabel 5 
o Openheid voor ervaringen bleek significant positief samen te hangen met het 

onderzoekende en het artistieke type  
� Conclusie 

o Wanneer men persoonlijkheid naast interesses plaats is er een zekere overlap, maar 
niet volledig.  
o Bepaalde persoonlijkheidstrekken gaan samen met bepaalde menstypes, maar 

dan weer niet met andere. Er is dus een onderscheid.  
o Beide terreinen verschillen ook op de manier waarop ze gemeten worden. 

o Bij interesse kan de persoon diet gewoon zelf doen  
o Maar bij persoonlijkheid is er meer duiding en interpretatie nodig  van de 

scores, iets wat niet zomaar lukt als leek 
� Er is een overlap, maar niet in de mate dat het ene het andere kan vervangen. Zijn claim 

is niet echt valide  
� Hoe kunnen ze elkaar aanvullen (in een adviessituatie)? 

o Interessen (RIASEC) o wat? 
o Voorspeller van wat iemand gaat doen en satisfactie 
o Slechte voorspeller van prestatie in bepaald terrrein 

o Persoonlijkheid (BIG Five) o hoe? 
o Beperkte voorspeller van wat iemand gaat doen 
o Betere voorspeller van prestatie  



 46 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

 

 

 

 

 

8  Kritische evaluatie  
 

8.1  Kritieken op trekbegrip en op FFM/Big Five in bi jzonder  
� Persoonlijkheidstrekken  

o Zijn ze beschrijvend of verklarend?  
o Verklarend 

o Binnen de trekbenadering zeggen we dat trekken interne, stabeiele 
factoren zijn die verklaren hoe iemand zich zal gedragen of voelen in een 
gegeven situatie  

o Dit is een circulaire redenering o want je gaat op basis van observeerbaar 
gedrag een trek vormen die men als oorzaak van het gedrag zal 
toeschrijven.  

o Evidentie voor verklarend is terug te  vinden in gedragsgenetisch 
onderzoek o 40 à 60% van de variatie in persoonlijkheid kan 
toegeschreven worden aan genen 

o Beschrijvend  
o Act frequency appraoch 

o Iemand die hoog scoort op extraversie, gewoon meer gedragingen 
stellen uit de categorie extraversie.  

o Iemand die laag scoort op extraversie, gaat veel minder gedragen 
stellen die behoren tot de  categorie extraversie  
o Dit is een beschrijvende benadering van een 

persoonlijkheidstrek 
o De rol van de situatie en omgeving  

o Wanneer men persoonlijkheid gaat meten in verschillende situaties dan is die 
cross-situationele consistentie zeer gering 
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o Binnen de trekbenadering stelt men dat persoonlijkheid zich niet op dezelfde 
manier gaat manifsteren in totaal verschillende situaties , men zegt eerder dat 
persoonlijkheid eerder stabiel en consistent is over vergelijkbarer situaties  

o Groep die beweert dat gedrag niet cross-situationeel consistent is had het idee 
dat de eigenlijke situatie bepalend is voor hoe iemand zich gaat gedragen o 
sitautionisme  
o Onderscheid tussen sterke en zwakke situaties 

o Sterke situatie o bepaald sterk hoe mensen zich gedragen 
o Zwakke situatie o veel vrijheid om individuele verschillen in termen 

van persoonlijkheid uit te schijnen  
o Geringe predicitieve validiteit  

o Wanneer men persoonlijkheid gaat gebruiken als voorspeller van bepaalde 
exteren criteria, dan zien we dat die prredicitieve validiteit meestal niet boven 
de 0.30 gaat.  

o De vraag of andere factoren buiten de Big Five belangrijk zijn 
o Fysieke aantrekkelijkheid, pos-neg evaluatie factor werden naar voor geschoven, 

maar ze zeggen niets over de persoonlijkheid 
o De Big Five is generaliseerbaar over culturen, leeftijd, geslacht, beoordelaars,.. 

wat bijdraagt tot de validiteit van de FFM 
o Bandwidth-fidelity dilemma  

o De mate waarin je variantie kan verklaren door owel de vij basisdemensies ofwel 
door de meer fijnmazige facetten 
o Gebruik van de vijf basisdemensies 

o men kan een groter aandeel van variantie verklaren, maar je gaat 
inboeten in specificiteit en betrouwbaarheid 

o Ze verwijzen naar brede, abstracte kwaliteiten van gedrag 
o Gebruik op facetniveau   

o De specifiteit en betrouwbaarheid kan men hiermee bekomen, 
maar men boet wel in op bandwith, de grote van de variantie die je 
kan verklaren  

o Zijn specifieke trekken die naar een minder breed gedragsrepertoire 
refereren 

o Op welk niveau moet met PH meten o trade-off tussen bandbreedte en 
betrouwbaarheid  
o Wanneer het criterium, dat je persoonlijkheid wilt voorspellen, zeer ruim is 

dan gebruikt men de BIG Five, is het specifiek, dan gebruikt men de 
facetten  

8.1.1  Trekken (VFM) krit isch geëvalueerd  
15 jaar geleden: Pervin Wat zijn de antwoorden vandaag? 

Beschrijven of verklaren?q Beschrijven én verklaren 
Rol van de situatie Trait-activation paradigma 

Predictieve validiteit Nog steeds gecontesteerd 

Andere factroen? Hexaco,maar… 

Bandwidth-fidelity Hangt af van de toepassing  
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9  Take-away message 
� Take-away message  

o Trek én situatie   
o Big Five: vrij robuust; cross-cultureel repliceerbaar   
o Lexicale hypothese kent beperkingen   
o Onderzoek/praktijk: bepaal het vereiste abstractieniveau   
o Trekken hebben ‘real life’ gevolgen   
o Persoonlijkheidstrekken: ook bij niet-humane wezens   
o Degelijke NL-talige VFM maten voor handen: Algemeen: NEO-PI-R, Kinderen: HiPIC  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HOOFDSTUK 3  
Intelligentie 

1  Intell igentie:  conceptualisaties en definitie  

1.1  Maatschappeli jke interesse en belang  
� Brede omschrijving van intelligentie  

o Iemands capaciteit om problemen op te lossen  
� Belang van intelligentie is dubbel  

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

men dit zeker gaan gebruik bij selectie van jobkandidaten 
o Persoonlijk  

o Correlatie intelligentiescores van partners o je zoekt iemand die in de lijn ligt 
van je eigen intelligentie 

o Spontaan onderkennen van verschillen in intelligentie o mensen kenn spontaan 
veel belang toe aan intelligentie 

o Accurate inschatting o mensen zijn geen super goede schatters van aspecten van 
intelligentie, maar ze kunnen het voor een stuk toch wel.  
� Er is een correlatie van 0.38 tussen geschatte en gemeten intelligentie bij 

het uitleggen van een weerbericht  
� Maatschappelijk debat  

o Hernieuwde belangstellingen voor intelligentie  
o Debat voor ingangsexamens aan de universiteit 

o Rinderman o verschillen in intelligentie correleren met verschillen in studieprestaties 
over landen 

1.2  Research into implicit  theories of intel l igence (USA)  
� Lay-persons’ impliciet theories of intelligence 

o Als je spreekt over een intelligentie tegen een publiek, dan zie je dat de mensen intuïtief 
wel wat weten over intelligentie 

� Lay-persons’ implicit theories across cultures  
o Als je in verschillende culturen gaat vragen ‘Wat vind jij een intelligent iemand’, dan 

krijg je in verschillende  culturen verschillende antwoorden. 
� In de westerse cultuur is dat iemand met veel diploma’s, in andere culturen 

verwijst men naar relationele aspecten  
� Implicit theories of intelligence across the lifespan  

o Je kan ook verschillen vaststellen naargelang de leeftijd 
� Wat betekent intelligentie voor leken?  

o Simpele, praktische problemen snel oplossen 
o Verbale intelligentie  
o Goed zijn in sociaal spel  

o Sternberg onderzocht het verder  
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� Sternberg omschreef intelligentie verder als… 
o Praktische problemen snel oplossen 
o Verbale intelligentie 
o Intellectueel evenwicht en harmonie, geen uitschieters in bepaalde aspectenn 
o Doelgerichthed en bereiken van doelen  
o Snel redeneren 
o Contextuele intelligentie  

1.3  Lay-persons’ implic it  theories of intell igence (USA)  
� Impliciëte theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur  

o Speed 
o In de westerse wereld is het van belang om heel vlug dingen te begrijpen, te zien.  

o Harmonisch leven met anderen 
o In Aziatische culturen is het familiegevoel/sociaal zijn een belangrijk aspect van 

intelligentie 
o Zelfkennis en observatie 

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 

o Zelf-appriciatie 
o Bescheidenheid en eerlijkheid  

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

1.4  Impliciete theorieën 
� Impliciete theorieën van leken samengevat  

o Cross-culturele gelijkenissen en verschillen 
o Convergeren meer naar elkaar o doordat culturen meer en meer door elkaar gemixt 

worden 
o Inhoud gelijk over landen heen, maar de klemtoon is verschillend 
o Ook verschillen binnen de cultuur 

o Tussen groepen 
o Bijvoorbeeld als je de enige bent in je familie met een diploma waarbij 

de rest eerder met zijn handen 
werkt wordt jij gezien als een 
‘papieren persoon’ met twee linkse 
handen) 

o Over de life-span  
o Jongeren vs. ouderen  

o Sternberg 
o Naargelang de bron is er een verschillende 

opvatting over intelligentie  

1.5  Expert definities van intell igentie  
� Enkele belangrijke namen in verband met intelligentie onderzoek  

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

o Terman 
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� “The ability to carry on abstract thinking” 
o Thurstone 

� “The capacity to inhibit an instinctive adjustment, the capacity to redefine the 
inhibited instinctive adjustment in the light of imaginably experienced trial and 
error and the capacity to realise the modified instinctive adjustment in overt 
behavior to the advantage of the individual as a social animal”   

1.6  Meting van intel l igentie  
� Hoe kan je intelligentie meten? 

o Afgaand op de studie van Borkenau & Liebler (met het weerbericht), kan men 
intelligentie voor een deel inschatten. 
o Je kan dan eventueel intelligentie laten beoordelen door mensen (wat ook 

gebeurt bij persoonlijkheidsbeschrijving)  
o Er zijn wel twee verschillen tussen intelligentiebeschrijving en 

persoonlijkheidsbeschrijving  
o Typical performance 

o Bij een persoonlijkheidsbeschrijving ga je iemands ‘gaan’ gaan 
beschrijven o je beschrijft hoe iemand doorgaans reageert 

o Maximal performance  
o Bij ee intelligentie-onderzoek ga je iemand maximale capaciteit 

gaan onderzoeken.  
o Men kan intelligentie ook meten met een gestandaardiseerde test  

o Moet subttaken bevatten om het probleemoplossend vermogen te testen 
� Indifference of the indicator principe 

o Houdt in dat bij elke probleemoplossend proefje dat men ontwikkeld voor een 
intelligentietest, dat die proefjes onderling correleren 
o De meeste taken correleren positief met elkaar = ze bekijken een 

gemeenschappelijk component wat wijst op meer betrouwbaarheid 
� Gemeenschappelijke componenten 

o Spearman’s G = General intelligence component van Spearman  

1.7  Zelf-en peerbeoordeling van intell igentie  
� Zelf-en peerbeoordeling van intelligentie  

o Zijn geen goeide proxies van gemeten IQ. Er is maar een correlatie van 0.38 tussen 
beoordeling en intelligentietesten  

o Onderschatting of overschatting? 
o Geslachtverschillen frequent gerapporteerd 

o Mannen schatten zichzelf hoger op numerieke-ruimtelijke capaciteiten 
o Niet altijd cross-cultureel repliceerbaar 
o Niet teruggevonden bij IQ-schatting van bv. Ouders  

� Als leerlingen hun ouders moeten beoordelen over verbale capaciteiten en 
ruimtelijk inzicht, maken ze geen overschatting meer  

o Tests zijn niet echt vervangbaar  

2  Intell igentie modellen en theorieën  

2.1  Historiek van het intell igentie -onderzoek 
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� ‘Hereditary Genius (Galton)  
o Boek waarin de klemtoon werdt gelegd op verschillen in intelligentie tussen mensen  
o Hij zij ook dat intelligentie erfelijk overdraagbaar is  
o Argumenteerde voor directe metingen van intelligentie (dat is niet zo goed) 
o Sterk sensorisch georiënteerd 

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

� Binet: Binet-Simon scale 
o Kinderen identificeren voor special education 

o Zijn taak was in het onderwijs de kinderen er uit te filteren die nood hadden aan 
specifieke ondersteuningsprogrammas, daarvoor moest hij verschillen in 
intelligentie tussen kinderen gaan detecteren 

o Hij werkte met een set subtests  
o Hij bood items aan met stijgende moeilijkheidsgraad o zo kun je kijken op welk 

niveau de kinderen blokkeren 
o Hij heeft ontwikkelingsniveaus gedefineerd o hij heeft de mentale leeftijd gelanceerd  

o Welke niveau moet zijn bereikt op een bepaalde leeftijd.  
� Terman: Stanford-Binet test  

o Hij gebruikte de Franse test van Binet en commercialiseerde en verbeterde die 
o Grotere en meer representatieve steekproeven o hij lanceerde de standardised testing 

o Je gaat in intelligentieproefjes op eenh eel gestandaardiseerde manier aan de 
kinderen gaan aanbieden, zodat iedereen in dezelfde condities de proef aflegt. 

� Stern: intelligentie-quotiënt 
o Hij heeft die mentale leeftijd geplaatst ten aanzien van de chronologische leeftijd 
o (Mentale leeftijd/chronologische leeftijd)x100 =IQ 

� Yerkes 
o Intelligentie-onderzoek kwam in een stroomversnelling 

o Door WOI die er zat aan te komen o nood aan tests die in groep konden 
worden afgenomen zodat men in korte tijd veel mensen kkon testen en weten 
waar men ze voor kon inzetten.  

o Dit leide tot de Army Alpha (voor geletterden en Army Beta (voor ongeletterde) 
tests o getimed  

2.2  General intell igence ‘g’: theory and measurement  
� General intellignece/ General ability/ G-factor  

o Belangrijke theorie van Spearman 
o Positive manifold o een persoons score op verschillende intelligentietest zijn vaak 

gecorreleerd 
o Specific abilities o Kunnen de prestaties van een persoon op een specifieke taak 

verklaren 
� Zo is de prestatie op een verbale taakbepaald door die persoon zijn ‘general 

ability/algemene intelligentie maar ook door zijn ‘specific ability/specifieke 
vaardigheid die uniek is voor de prestatie op een verbale taak.  

� Visuele schema’s van de G-factor 
o Al deze verschillende indicatoren van intelligentie zijn allemaal indicatoren van die G-

factor  
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� Andere visuele manieren op het General Intelligence-principe te gaan illustreren  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Twee belangrijkste testen die de G-factor meten  
o Wechsler scales 

o Lange tijd was die het meest popularie meetinstrument om intelligentie te 
onderzoeken 
o Voor volwassenen o WAIS = The Wechsler Adult intelligence Scale  
o Voor kinderen o WISC = The Wechsler intelligence Scale for Children 
o Voor heel jonge kinderen o WPPS = The Wechsler Preschool and 

Primary Scale of intelligence  
o Raven’s martrices 

o Intelligentietest die vooral die G-factor goed meet, het is een niet-verbale 
intelligentietest 

o De matrices bestaan uit een reeks tekeningen (patronen) met een stijgende 
moeilijkheidsgraad. 

 

2.2.1  WAIS –  WISC (The Wechsler Tests)  
� The Wechsler Tests  

o Bestaan uit verschillende subtests 
o Arithmetic (verbal) o numerieke proefjes 
o Block design (performance) o de proefleider toont een boekje waarin allerlei 

patronen staan die moeten nagemaakt worden met blokjes waarop driehoekjes 
staan 

o Comprehension (verbal) o betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten 
o Digit span (verbal) o hoe goed kunnen mensen bv. cijfers onthouden? Je geeft 

altijd maar extra cijfers en de proefpersoon moet dit nazeggen 
o Digit symbol (performance) o code plaatsen volgens een regel 
o Information (verbal) o vrageno ver algemene kennis 
o Object assembly (performance) o een puzzel maken 
o Picture arrangement (performance) o je krijgt afbeeldingen waarmee je een 

verhaaltje moet vertellen in een logische volgorde 
o Picture completion (performance) o ontbrekende delen aanwijzen in een tekening  
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o Similarities (verbal) o vragen in verband met gelijkenissen tussen elementen 
o Vocabulary (verbal) o de betekenis van bepaalde woorden kunnen uitleggen 

� WAIS 
o Van 16 tot 75 jaar 

� WISC 
o Van 5 tot 16 jaar 

� Deviatie IQ 
o Ze worden uitgedrukt in een deviatie IQ  
o Eerst moet je de actuele socre van de persoon bepalen door de proefjes af te nemne 
o Dan de verwachte score bepalen (voor verschillende leeftijden) aan de hand van 

sampling 
o Gemiddelden van een grote groep gaan berekenen (zorgt voor een 

representatieve populatie) 
o De variabiliteit in scores in de populatie gestandaardiseerd weergeven 

o Gemiddelde van 100 
o Wie hoger scoort dan 100 heeft een hoog IQ 
o Wie lager scoort dan 100 heeft een laag IQ  

� Voorbeeld 
o (a) picture arrangemant, (b) block design, (c) letter-

number sequencing, (d) matrix reasoning, (c) picture 
comletion, (f) information, comprehension, arithmetic, 
similarities, vocabulary 

  

 

 

� The positieve manifold  
o In de tabel zie je dat de verschillende 

proefjes sterk met elkaar gecorreleerd 
zijn. 

o Ze correleren allemaal positief met elkaar, 
maar verschillend wel in de sterkte van 
correlatie 

o Ze hebben een gemeenschappelijk 
component o de G-factor  

� Factoranalyse o data-reductie techniek 
o Is de techniek die je toelaat om de 
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essentie die in veelheid aan informatie zit op een meer begrijpbare manier samen te 
vatten. 
o Het is een samenvatting van de essentie van onderliggende factoren  

o Tabel 
o Eerste kolom o als bij al die subtest één gemeenschappelijke factor is, dan heb je 

één cijfer = het is samengevat. Als je daaruit de 
gemeenschappelijke factor, de G-factor, haalt 
dan krijgt je ondreaan de berekening van 
hoeveel van de variatie die G-factor verklaart 
bij al die verschillende subtest. De G-factor 
verklaar 50% van de variatie 

o Laatste drie kolommen o Als je meer dan 50% 
van de variabiliteit wilt verklaren, kan je meer 
dan één gemeenschappelijke component eruit 
halen. Hier zijn de 11 scores samengevat in drie 
scores = het is nog altijd samengevat, maar je 
kan al meer van die variatie verklaren doordat je meer ondelriggende factoren 
hebt.  

� De normaaldistributie van intelligentiescore  
o Het gemiddelde = 100 o je kan dan kijken waar iemand in de Gauss-curve zit (1 of 2 

standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde) 
o De curve kan gebruikt worden om labels te geven ana de IQ-scores  

 

 

 

 

 

2.3  Raven’s progressive matrices (1938)  
� Raven’s progressive matrices  

o Het meet Spearman’s ‘g’ als ‘abstract ability’ 
o Het gaat over relaties ontdekken en afleiden  

o Het is vrij van taal o maar dat neemt niet weg dat er geen culturele invloeden zijn 
o Je kan het in alle culturen gebruiken doordat het een non-verbale IQ-test is  

o Vanaf 6 jaar 
o Bevat 60 items o vrij kort  
o Net zoals de WAIS uitgedrukt in een deviation IQ 
o Jensen o deed onderzoek naar hoe genen je intelligentie en gedrag kunnen bepalen.  

� Voorbeelden 

 

 

2.4  Multifactoriële modellen  
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� Multifactoriële modellen  
o Er waren ook mensen die de G-factor minder belangrijk vonden, zij kozen liever voor 

modellen met meerdere dimensies  
� Cattell 

o De ‘g’ omvvat 2 gerelateerde maar onderscheiden componenten 
o Fluid intelligence 

o Gf o dit is eigenlijk de G-factor (biologische invloeden) 
o Crystallised intelligence  

o Gc o dit is wat je met de G-factor doet (welke kennis verzamel je allemaal 
tijdens je leven) o omgevingsinvloeden = het idee dat men kennis opbouwt  

o Hij vindt het G-component belangrijk, maar in tweede instantie ook wat je met die G-
component doet 

2.5  Hiërarchische benaderingen/modellen  
� Carroll 

o Three-stratum Model of Human cognitive Abilities  
o Top: ‘G’ o stratum III 
o Midden niveau o acht specifieke factoren  o stratum II 

- Gf: fluid mental ability o correleert sterkt met de G-factor bovenaan 
- Gc: crystalliezd intelligence 
- Gy: general memory en learning 
- Gv: broad visual perception 
- Gu: broad auditory perception 
- Gr: broad retrieval ability 
- Gs: boad cognitive speediness 
- Gt: processing speed  

o Onderaan o specific intelligences o stratum I 
� CHC-model 

o Opgesteld door Cattell, Horn en Carroll 
o Dit model is vandaag de dag zeer belangrijk in intelligentie-onderzoek 
o In dit model zijn er negen brede stratumvaardigheden en hierrond meer dan zeventig 

smallere stratumvaardigheden. De negen brede vaardigheden zijn 
- Gf: fluid rasoning 
- Gc: acculturation knowledge intelligence 
- SAR: short-term apprehension & retrieval abilities 
- Gv: visual processing 
- Ga: auditory processing 
- TSR: Tertiary storage and retrieval 
- Gs: processing speed 
- CDS: Correct decision speed 
- Gq: Quantitative knowledge  

2.6  Gardner’s multiple intell igences  
� Gardner’s multiple intelligences  

o Hij maakte een uitbreiding van het intelligentiebegrip. Hij spreekt over klassieke dingen 
die wij verstaan onder psychometirsche intelligentie, maar hij voegt ook nieuwe dingen 
toe 
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o Linguistic 
o Logical-mathematical 
o Spatial 
o Muscial 
o Bodily kinaesthetic 
o Interpersonal 
o Intrapersonal 
o Naturalist 
o Existentialist  

o Hij heeft een brede opvatting van intelligentie  

3  Demonstratie: online intell igentie -tests 
� Mensa  

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

4  Betekenis en predictieve val iditeit  van intel l igentie 

4.1  Kenmerken,gebruik en problemen rond intell igentie tests  
� Typische kenmerken van een intelligentietest  

o Verscheidenheid aan taken  
o Standaardisatie  
o Norm waarnaar verwezen wordt 

� Het gebruik van intelligentietests 
o Selectie 
o Diagnose 
o Evaluatie 

� Problemen met intelligentietests 
o Betrouwbaarheid 
o Geldigheid 
o Is het nut van de intelligentietests over benadrukt? 

4.2  De sociale relevantie van intel l igentie  
� De sociale relevantie van intelligentie  

o Intelligentie is een van de beste predictoren van een grote variëteit aan criteria  
o Onderwijs 

o Een correlatie tussen IQ en academische studieprestaties van gemiddeld .50 
o als gevolg van 0.70 te kwadrateren = je kan dan 50% van de variaties 
verklaren. 

o Ongeacht het soort leeromgeving o kinderen met een hoger IQ presteren 
beter  
o Men zegt dat men steeds de leeromgeving moet aanpassen aan het 

soort leerling, maar degene met een hoger IQ presteren sowieso al 
beter, dus als ze nog eens een aangepaste leeromgeving hebben, zullen 
ze nog beter presteren o in plaats van verschillen weg te werken, 
vergroot je misschien de verschillen = hypothese  

o IQ is moeilijk te beïnvloeden  
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o Professioneel  
o Is intelligentie een goede predictor voor 

o Jobprestatie 
o Salaris 
o Positie in het bedrijf 
o Rendement uit training  

o Gezondheid  
o Je moet opletten met het interpreteren van dit soort correlaties  

o Ofwel kunnen slimmere mensen meer info over gezondheid en gezonde 
dingen opslaan 

o Ofwel verdienen ze meer geld om gezonde voeding te kopen 
o Ofwel kom je door een hogere intelligentie in beter betaalde jobs 

terecht waar een gezonde omgeving is  
� Studie over de invloed van IQ in het onderwijs 

o Longitudinale studie (periode van 5 jaar)  
o Hij mat de leeftijd van de kinderen op een leeftijd van 11 jaar en 16 jaar  
o Je vergelijkt de scores van kinderen op bepaalde vakken met de G-factor o je ziet 

dat elk van die vakken positief met elkaar correleren  
o Correlatie met G (r=)  

� Wiskunde = .77 
� Biologie =.51 
� Chemie=.46 
� Engels =.67 
� … 

o Als je drie verschillende elementen hebt in je intelligentietest (rechts), en je 
haalt daaruit de algemene factor (F1), dan laadt elk van die 3 proefjes daar 
substantieel op (.83/.81/.73) 

o Aan de andere kant doet je et alle soorten vakken van die leerlingen 
hetzelfde o je haalt de algemene factor (F2) eruit, en ook hier laden alle 
vakken sterk op F2 

o Als je dan die G-componenten uit de intelligentietest correleert met de 
algemene factor uit de vakken, correleert dat .81 
o Dit wil zeggen dat die General Intelligence enorm meespeelt bij de score 

die bepaald worden in het onderwijs  
o Als je F2 gaat correleren met F1 = .81 o de G-factor kwadrateren = 

verklaart 60-70% van de variantie = verklaart de gemeenschappelijkheid 
van de vakken 
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� Studie over job performance  
o We gaan het gemeenschappelijke punt uit individuele studies halen o om ze nadien 

samen te vatten in de G-factor/General Mental Ability = GMA dat zal correleren met 
werk prestatie 

o Kolom 1 = r o GMA correleert gemiddeld .51 met werk prestatie  
o Hier wordt de single correlatie weer gegeven  

o Kolom 2 = R o correlatie tussen werk prestaties en verschillende zaken 
die je kan gebruiken bij job-selectie 
o Multipele correlatie o correlatie tussen predictor én GMA 
o Job ervaring correleert op zich met .18 met werk prestatie. 

Maar als je job ervaring gaat combineren met job GMA, dan 
correleert dat .54 met werk prestatie  

o Kolom 3 = gain in validity o je moet de ‘R’ gaan plaatsen tegenover de 
correlatie van GMA in de eerste kolom. Het toont aan welke predictoren 
je er in je selectiebatterij moet bijnemen om je voorspelling beter te 
maken. 
o Als je alleen GMA gebruikt als predictor heb je een correlatie  

van .51, doe je daarbij de job ervaring, dan heb je een correlatie 
van .54 = hiermee win je tov .51 3 punten 

o Als je work sample test (correleert met .54) samen neemt met 
GMA (correleert met .51) o ze correleren samen .63 met werk 
prestatie = hiermee win je 12 punten tov enkel GMA 

 

 

 

 

 

 

o Voorbeeld = er is een correlatie van .54 tussen een ‘work sample test’ en 
werk prestatie 

o Een work sample test is wanneer je iemand een probleem laat 
oplossen en bekijkt hoe die persoon het probleem aanpakt.  
o Omdat work sample test .54 correleert zien we dat het 

een beetje beter doet dan GMA als predictor voor werk 
prestatie.  

o Dit kan je met heel de kolom doen o een gestructureerd 
interview is beter dan een ongestructureerd. 

o Ervaring uitgedrukt in jaren is een heel slechte predictor van 
werk prestatie 

o Interesse is een goede predictor van tevredenheid, maar niet 
van prestatie = .10 o zagen we eerder al! 

o Grafologie (bestuderen van iemands geschrift) is geen goede 
voorspeller =.02 
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� Studie over training  
o Wat is het rendement dat mensen halen uit opleidingen? 
o In kader van selectie gaat men mensen zoeken met een 

groot leervermogen 
o Opnieuw heeft GMA een hoge correlatie met leervermogen 

.56. 
� Studie over werk prestatie in verschillende beroepscategorieën 

o In de vorige tabel keken we naar werk prestatie in het algemeen, niet naar het specifiek 
beroep 
o In deze meta-onderzoek werd dit wel gedaan o  we keken naar een hele reeks 

verschillende jobs (chauffeur, ingenieur, politie, verkoper,…) 
o De ‘K’ staat voor het aantal individuele studies over dat beroep waarop de meta-analyse 

gebaseerd is.  
o De ‘n’ verwijst naar het totaal aantal subjecten in die individuele studies  
o De ‘r’ is de gemiddelde correlatie tussen bv. intelligentie en werk prestatie. Het geeft 

ons een verband aan tussen intelligentie en het criterium werk prestatie in een 
bepaalde beroepscategorie.  
o Ze ziet dat er veel positieve correlaties zijn, maar dat er wel variabiliteit zit per 

beroepscategorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Uitleg  
o Om te weten hoeveel variabiliteit je in werk prestatie verklaart op grond van die 

ene predictor, moet je die correlatie gaan kwadrateren  
o De categorie ‘sales’ o lever een correlatie tussen intelligentie en werk prestatie 

van .34 o kwadrateren = je verklaart ongeveer 11-12% van de variabiliteit 
o Dat betekent dat, als we die ene predictor zouden gebruiken, dat we eigenlijk 11% 

van ons finaal criterium verklaren. 
o Problemen met de correlatie  

o Meetfouten 
o Er zijn meetfouten aan de kant van de intelligentietest, maar ook van het 

criterium. 
o Werk prestatie o wat is dat nu precies? o hoeveel foutmarge zit erop 
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o De ene vindt dit een goede manier van lesgeven, een andere niet = 
veel variabiliteit o als je de variabiliteit eruit haalt dan gaat de 
correlatie naar omhoog 
o De kolom ‘rho’ bevat de correlaties waarbij de variabelen eruit 

zijn gehaald  
� Van een correlatie van .34 ga je naar een correlatie van 

.66 = je verklaart dan niet meer 11% van de werk 
prestatie maar plots 43% = pak meer!   

o Range restrictie 
o Is de hele variabiliteit op IQ 

� Studie over predictieve validiteit over de levensduur  
o Studie waarbij gekeken werd naar de beoordeling over kinderen op vrij jonge leeftijd 

o Gedragsbeschrijving verzamelen van jonge kinderen 
o Correlatie tussen Big-Five en prestaties op latere leeftijd (55 jaar) 

o Hier is de predictor persoonlijkheid (de 5 facotren) en je “extrinsic career succes 
(=loon, positie, leiding) is je criterium 

o Tabel 
o Kolom ‘single correlation’ o ‘r’  

o Geeft verband weer tussen elk van de vijf persoonlijkheidspredicatoren en 
‘extrinsic career success-criterium’  
o Mensen die in hun puberteit hoog scoren op neuroticisme, score 

negatief significant (-.34) met die variabele = wie in zijn puberteit 
weinig zelfvertrouwen had, verdiende minder 

o Voor extraversie krijg je een positieve relatie maar die is nit significant 
(.18) 
� Dit zijn dus de correlaties die men vaststelt tussen de ene 

predictor en dat criterium  
o Kolom R/R2 

o R o hierin zijn de 5 factoren samen genomen.  
o Je hebt nu geen 5 maar 1 predictor waarvoor je een correlatie hebt 

met .54 met de career succes-factor. Als je dit kwadrateert kan je 29% 
van het criterium op de leeftijd van 55 jaar voorspellen en dit op grond 
van die 5 persoonlijkheidsfactoren die gemeten zijn in de puberteit  

o Childhood G meeting  
o Intelligentietest in de kindertijd  

o R (traits + G) 
o Op grond van 6 predictoren verklaar je op langer termijn ongeveer 40% van 

de variatie in het criterium van extrinsic career success = veel!  
o Conclusie 

o De persoonlijkheid is zeker een goede voorspeller voor het criterium van 
extrinsic career success 

4.3  Intell igentie en professionele posit ie/status  
� Discussie omtrent de verhouding tussen intelligentie en je professionele 

carrière/positie/status 
o Argument dat vaak aangehaald wordt o het is niet je intelligentie die van belang is, 

maar wel je herkomst 
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o SES = sociaal economische status van je gezin van herkomst. Dit heeft, naast 
onderwijs, een belangrijke rol bij de latere positie op de professionele ladder 
o Er is een aanname dat de positie op de professionele ladder verband 

houdt met  
o Aantal jaren onderwijs 
o SES gezin van herkomst  

o Andere aanname, dat niet correct is, is dat men ervanuit gaat dat SES 
onafhankelijk is van intelligentie 
o Dat is niet het geval 

o Correlatie tussen IQ en SES o r=.33 
o Correlatie IQ – aantal jaren onderwijs > correlatie SES en 

aantal jaren onderwijs  
o IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES voor het aantal 

jaren dat men naar school gaat 
o IQ wordt in belangrijke mate genetische bepaald, met 

belangrijke verschillen tussen de leden van hetzelfde gezin 

4.4  Strenze  
� Strenze  

o De leeftijd waarop je intelligentie meet speelt een belangrijke rol 
o Op jonge leeftijd is het moeilijker om predicties te maken 

4.5  Deary 
� Deary  

o Hij koppelde resultaten van een intelligentietest aan een aantal parameters van 
overlijden  
o Zo kan je kijken, op grote schaal, of er verschillen zijn in oorzaken van overlijden en 

intelligentieverschillen  
o Resultaten 

o Iemand met een hoger IQ leefde langer  
o Verklaring 

o Mensen met een hoger IQ hebben beter betaalde jobs, hebben dus 
meer geld om gezond eten te kopen, ze onthouden meer info over 
gezondheid,…  

o Dit is geen rechtstreeks correlatie met IQ. Het is onrechtstreeks een 
relatie via jobs, loon,…  

5  Emotionele intel l igentie  
� Emotionele intelligentie  

o Belangrijke namen die onderzoek naar emotionele intelligentie deden 
o Mayer-Salovery-Caruso 
o Goleman 
o Bar-on 

5.1  Mayer-Salovery-Caruso  
� Mayer-Salovery-Caruso 

o Bouwde een emotionele intelligentiemodel o four-branch model 

Deze twee onderzoekers ben ik vergeten bespreken. In de samenvatting van Yelke (+-220 pagina’s) wordt dit besproken ter hoogte van pagina 72-74. 



 
 63 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

o Het is een ability model  
o Bouwde alsook een vragenlijst o MSCEIT (Mayer-Salovery-Caruso Emotional 

Intelligence Test)  
o Bevat 4 schalen  

o Identificeren van emoties 
o Hoe goed kan je iemand emoties lezen?  

o Gebruik van emoties (voor het denken) 
o Meet hoe je emoties gebruik om je eigen denken te faciliteren 

� Als je zenuwachtig bent op een examen o welke strategieën 
gebruik je om zo goed mogelijk te antwoorden? Eerste alles 
lezen, eerst makkelijke vragen,…  

o Begrijpen van emoties  
o Emoties hanteren  

o Hoe ga je emoties gebruiken in je dagelijkse leven?  
o 4 takken schematisch weergegeven  

 

 

 

 

 

 

5.2  Kritiek op mixed models  
 

5.2.1  Elshout  
� Elshout   

o “Tests voor EI die het karakter hebben van vragenlijsten worden uitgegeven voor wat ze 
niet zijn, namelijk intelligentietesten” 

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

scores tot een somscore” 
o “Voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zaken gepresenteerd” 
o “De matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten” 
o “Onduidelijke oorzaak-gevolg relatie” 
o “Te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog Iq die niets van het leven 

terecht brengen”, succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise  
o “EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemand typisch gedrag tot 

de reële mogelijkheden van de psychologie behoort”  

6  Genetische basis versus omgeving  
 

6.1  Nature-nurture debat  
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� Nature-nurture debat  
o Galton o legde al een sterke klemtoon op de erfelijkheid alsook op de omgeving  

o Hij observeerde dat IQ circuleerde binnen families en dat er eigenlijk in functie van 
dalende genetische verwantschap allerlei effecten zichtbaar waren  

o Hij hechtte belang aan tweeling-en adoptiestudies  
o Het was een visionair voor zijn tijd  

o Hij was een grondlegger van het huidige gedragsgenetisch onderzoek 
� Plomin 

o Gedragsgenetica onderzoeker 
o Hij schreef boeken over tweeling-adoptiestudies 
o Hij stelde dat er drie steekproeven zijn o familie, twin en adoptie studies  

6.2  Nuttige soorten samples: tweelingen  
� Er zijn twee soorten tweelingen  

o Monozygote tweelingen (MZ) o 100% genetisch identiek 
o Dizygote tweelingen (DZ) o 50% genetisch identiek (zoals een gewone broer/zus 

binnen een familie) 
� Verschil in associatie voor kenmerken tussen MZ en DZ 

o Bedraagt de helft van het genetisch verschil o verschil x2 voor een rudimentaire 
schatting van de genetische bijdrage  

� Voorbeeld 
o Intelligentie toetsen bij tweeling 1 van een MZ-tweelingenpaar alsook bij tweeling 2 = 

dit voor 100 MZ-tweelingenparen alsook dezelfde test bij DZ-tweelingenparen 
o Men kijkt naar de correlatie tussen tweeling 1 en 2 

o Als de correlatie voor MZ rond .70 ligt en voor DZ rond .40, waarbij MZ 100% 
genetisch materiaal deelt en DZ maar 50% o dus als je .40 aftrekt van .70 
krijg je .30 = dit is een indicatie voor maar de helft van de genetische 
contributie. Om volledige genetische constributie te verkrijgen moet men x2 
doen. 
o Dit betekent dat intelligentie voor 60% genetisch bepaald is o als er 

dus sprake zou zijn van een genetisch effect, moet de correlatie aan de 
kant van de MZ groter zijn dan van de DZ 

6.3  Minnesota studie over gescheiden tweelingen (MSTRA)  
� MSTRA 

o Thomas Bouchard o samenbrengen van tweelingen die bij de geboorte van elkaar 
gescheiden werden en apart opgevoed werden.  
o Hij deed er allerlei tests mee 

� Voorbeeld 
o MZ-tweeling = delen 100% genetisch materiaal o werd apart opgevoed 

o Twin 1 in familie A, die al twee biologische kinderen had o die kinderen delen 
50% van het erfelijk materiaal 
o Twin 1 deelt geen genetisch materiaal met de biologische kinderen, wel deelt 

het éénzelfde omgeving  = ze hebben dezelfde SES 
o Twin 2 in familie B, hebben ook twee biologische kinderen die 50% van het 

genetisch materiaal delen  
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o Twin 2 deelt geen genetisch materiaal met de biologische kinderen, wel deelt 
het éénzelfde omgeing = ze hebben dezelfde SES  

o Wanneer je Twin 1 en 2 laat testen, nadat ze 20 jaar afzonderlijk werden opgevoed krijg 
je interessante berekeningen 
o Als er een correlatie is tussen Twin 1 en 

2 = kan alleen verklaard worden op 
grond van genetisch similariteit want ze 
groeide op in twee verschillende 
gezinnen  

o Maar als de Twin lijkt op zijn niet-
biologische broers/zussen is dit enkel te 
verklaren door omgevingsfactoren, 
want ze delen geen genetisch materiaal 

6.4  Concordantie van intell igentie  
� Wat kan het onderzoek van Bouchard opleveren?  

o De concordantiegraad refereert naar dezelfde IQ over twee individuen 
o Als de ene een IQ heeft van 122, moet de andere onder de assumptie van sterke 

genetische effecten aardig in de buurt zitten van die 122 
o Resultaten 

o 100%: Perfect concordance rate   
o 87%: Same person tested twice: ze geven ons een ‘benchmark’ om al de rest 

tegenover  te zetten/om de rest te interpreteren: als je dezelfde persoon twee 
keer gaat testen  en je doet dat met 300 individuen, dan krijg een concordantie 
rate van 87 procent.   

o 86%: Identical twins reared together (86%): een sterke overeenkomst met 
dezelfde  persoon die twee keer getest wordt.   

o 76%: Identical twins reared apart (72%)   
o 55%: Fraternal twins reared together (60%): dat zijn de dizygoten. Als je dat 

plaatst  tegenover de monozygoten tweelingen, dan zie je een sterk genetisch 
effecten want  beiden paren tweelingen zijn samen grootgebracht.   

o 47%: Biological siblings reared together (47%): als je dit vergelijkt met dizygote 
tweelingen die samen opgebracht zijn, dan zie je dat er toch iets te zeggen valt 
over die specifieke twinsituatie, ook al delen ze maar 50 procent genetisch 
materiaal zoals een gewone broer en zus. Dat is ook niet zo te verwonderen want 
die zitten samen in de klas, maken samen huiswerk, doen alles samen, stimuleren 
elkaar, etc. Dat creëert een speciale omgeving die je niet kan simuleren bij 
gewone broers en zussen want bij hen zit er minimum negen maand verschil.   

o 40%: Parents and children living together (42%)   
o 31%: Parents and children living apart (22%)   
o 24%: Biological siblings reared apart (24%)   
o 15%: Cousins   
o 00%: Adopted children living together   
o 00%: Unrelated people living apart   

6.5  Omgevingsinvloeden op intel l igentie  
� Omgevingsinvloeden op intelligentie  
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o Omgevingseffecten kunnen, naast genetische effecten, de oorzaak zijn van variabiliteit 
iin intelligentie  

� Segal & Bouchard 
o Schreven een paper waarin ze naar 21 omgevingsfactoren kijken  

� American Psychological Associaation 
o Schreef een paper waarin er 4 domeinen werden onderscheiden van elkaar  

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

6.5.1  Biologische factoren en ouders  
� Biologische factoren en ouders  

o Studies die het effect van voeding aangeven  
o Studie naar de blootstelling aan lood 

o Het effect ervan op zwangerschappen was dat bij een hoge concentratie in het 
bloed er een grotere kans was op een vroegtijdige bevalling  

o Kinderen werden gevolgd en moesten een IQ test afleggen 
o Resultaten 

o Er was een negatieve correlatie tussen blootstelling en IQ (ook na de 
controle van SES, gezinsvariabele en IQ van de moeder o we zouden 
namelijk kunnen argumenteren dat vooral mensen met een lage SES en 
lage IQ in geïndustrialiseerde gebieden wonen, ook kunnen we denken 
dat als gevolg van het genetisch effect er meer kans is op het krijgen van 
kinderen met een lage IQ = maar we corrigeerden dus deze parameters 
en ondervonden dat er een negatieve correlatie was tussen 
loodbloostelling en IQ)  

o Prenatale factoren 
o Roken en alcoholgebruik van de moeder o die moeders hebben kans op een kind 

met een fysieke en mentale beperkingen 

6.5.2  Familie omgeving  
� Familie omgeving  

o Twee soorten omgevingen 
o Gedeelde omgeving 

o Factoren die gelijk zijn voor de kinderen in een gezin 
� Beroep van de vader  

o Niet-gedeelde omgeving  
o Factoren die verschillen binnen hetzelfde gezin 

� Je broer is lid van de voetbal, jij van de chiro 
� Within-family factors  

o Passief model = genetische factoren 
o Vervat in de 50% overlap tussen ouder en kind  

� Stel dat muzikaliteit genetisch is o ouders geven je dat door. Maar ze gaan 
je ook naar theaters, muziekschool sturen = je hebt dus een stuk van de 
genen en van je omgeving mee 

o Child-effects 
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o Intelligentie resulteert uit de genen van het kind o ouders moduleren hun 
gedrag in functie van de karakteristieken van het kind  
� Kind heeft een bepaalde muzikaliteit, de ouders moedigen dit aan  

o Parents-effects model  
o Ouders reageren op het gedrag van het kind en beïnvloeden dit gedrag in een 

bepaalde richting  
� Het kind wil gitaar spelen, maar vindt noteleer saai. De ouders kunnen 

noteleer stimuleren  
� Reiss drie model van genetische transmissie 

 

 

 

 

 

 

 

� Outside-family factors  
o Factoren die in de buitenwereld meespelen – belang van identiteit die we ontleden aan 

sociale groepen  
� Lid zijn van een voetbalclub,…  

o 5 factoren hoe de non-shared omgeving kan bijdragen tot intelligentie  
o Context-specific socialization 

o Dingen die je mee krijgt van thuis uit 
� Als ouders vaak naar het theater gaan, ga jij zelf ook rapper gaan 

o Outside-the-home-socialization 
o Lid zijn van allerlei groepen buiten de school en het gezin 

� Jeugdbeweging  
o Transmission of culture via group processes 

o Culturele waarden die niet hoofdzakelijk mee gekregen zijn van je ouders 
maar die gemeen/goed zijn in de cultuur/samenleving. 

o Group processes that widen differences between social groups  
o Groepsprocessen die verschillen tussen bepaalde groepen kunnen 

vergroten 
� Het idee van ‘ingeneurs zijn nerds’ waardoor men denkt dat zij zich 

beter gaan ontwikkelen in aspecten van intelligentie 
o Group processes that widen differences among individuals within the group 

o Dit kan ook gebeuren binnen een groep  
� Uitblinker van een groep zal ook behandeld worden als ‘de slimste’ en 

zal zich bij bij gevolg hiernaar gedragen.  
� Sociaal-economische status 

o De SES houdt verband met intelligentie 
o Er is een correlatie van .30/.40 
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o Gemiddeld is er een verschil van 45 IQ punten tussen professionele en ongeschoolde 
beroepen 
o Studie  

o IQ meting op 17, 11,16 en 33 jaar  
o 10 IQ punten verschil tussen kinderen  

o Wiens vaders in professionele vs. ongeschoolde beroepen uitoefenen,  
o Na controle voor geboortegewicht 
o Inkomen 
o Buurtkarakteristieken en behuizing  

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

� Gezinsgrootte en geboortevolgorde  
o Associaties tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde en IQ, alsook een interactie 

hiertussen 
o NLSY o National Longitudinal Survey of Youth 

o N=11,407 + kinderen van de vrouwen uit het sample o geen verband tussen 
gezinsgrootte en intelligentie  

o Geboortevolgorde – 3 modellen om dit te verklaren 
o Admixture hypothesis 

o Ouders met lagere intelligentie hebben meer kinderen  
o Ook SES in rekening brengen 
o Het volgorde onderzoek kan niet gelijk worden gedaan 

o Resource dilution model 
o De beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen toenemen 

o Eerste kind o 100% = krijgt alle aandacht. Kan daardoor vlugger 
ontwikkelen of dingen aanleren 

o Tweede kind o 50% = naarmate er meer kinderen komen moet je de 
aandacht en de middelen verdelen  

o Confluence model 
o De familie-context verandert met een toenemend aantal kinderen 

o Aandacht, opvoeding door oudere kinderen 
o Niet enkel de aandacht moet opgesplitst worden, de hele familie verandert 

6.5.3  Educatie en cultuur  
� Educatie 

o Educatie en intelligentie zijn intrinsiek aan elkaar verbonden 
o Scholing is zowel een afhankelijke als onafhankelijke variabele 

o Het is moeilijk om deze correlatie te interpreteren 
o Sommige beweren o Hoe langer je naar school gaat, hoe slimmer je 

wordt 
o Andere zeggen o slimmere kinderen gaan langer naar school  

o Er is een toename van IQ met 2.7 punten voor elk jaar scholing 
o SES o aspects of education o intelligentie  

� Cultuur 
o Wat verstaan we onder cultuur  

o In verschillende culturen zijn er verschillende opvatting wat intelligentie is en 
inhoudt 
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o Decontextualisatie 
o Cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is 

� Abstraheren in Westerse cultuur  
o Kwantificatie 

o Intelligentie wordt door sommige gezien als iets dat materieel bestaat 
o Er is ook een neiging om dit te gaan kwantificeren 

o Biologiseren  
o Toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken 

dragen bij dat we steeds meer weten over intelligentie en IQ  

6.6  Bouchard and Loehlin’s framework to assess population variations in 
intell igence  

� Populatie variatie in intelligentie  
o Genetic influences 
o Environmental influences 
o Interaction beteween genetic and environmental influence 
o Developmental 
o Assortative mating 

o Proces waarbij je selectief partners kiest. Intelligentie iemand kiest iemand 
intelligent 

o Evolution  

 

 

 

 

 

 

7  Stabi liteit van intell igentie 

7.1  Ontwikkelingsantecedenten 
� Ontwikkelingsantecedenten 

o Hoe gaat men verschillen in mentale informatieverwerkings-processen koppelen aan 
intelligentieverschillen?  

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

� Habituatie experimenten 
o We kunnen kijken naar habituatie-experimenten die men bij kleine kinderen uitvoert.  

o Experiment waarin een baby naar iets bewegen kijkt en dan registreert men hoe 
lang dat dat kind daar naar moet kijken tot het gehabitueerd is. 

o Hoe vlug baby’s habitueren correleert met .40 met gemeten intelligentie in de 
kindertijd. 
o Dit verklaart ongeveer 16% = dat is niet niets! 

� Inspectietaken 
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o Inspectietaken houdt in dat volwassene persoon moet aangeven of het puntje links of 
rechts op het scherm staat 
o Correleert met .30 met de gemeten intelligentie 

� Conclusie 
o Er is een link met de informatieverwerkingssnelheid o is cruciaal voor een beter begrip 

van intelligentieconstruct 
o Habituatie-experiment en inspectietaak correleren met gemeten intelligentie. 

� Studie van Jones en Bayley 
o 6 jaar – 18 jaar o testen op deze twee leeftijden resulteert in een correlatie van .77 
o 12 jaar – 18 jaar o testen op deze twee leeftijden resulteert in een correlatie van .89 

o Als je later gaat gaan meten wordt het een stukje stabieler. Ook omdat er maar een 
leeftijdspanne is van 6 jaar, in tegenstelling van twaalf jaar bij de eerste groep 

7.2  Stabi liteit van intell igentie  
� Algemene lijn 

o Intelligentie is vrij stabiel in de levensloop 
o Verschillende studies tonen een correlatie van .50 of honger aan 

o Onafhankelijke studies, uitgevoerd in verschillende landen door verschillende 
onderzoeksgroepen 

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

� Mooie samenvatting hierover o Tabel van Deary 
o Hij testte 100 mensen na 66 jaar 
o Er is een grote leeftijdspanne 

o Verschillende opleidingen, verschillende beroepen, sommige hebben hersenschade 
opgelopen, dementie,… 
o Je vindt nog steeds een correlatie van .63 op de ruwe scores 
o Als je dat gaat corrigeren voor meetonbetrouwbaarheid en voor ability range 

vind je zelf een correlatie van .73 = heel sterk!  
o Tabel 

o Kolom 1 = eerste testleeftijd 
o Kolom 2 = tweede testleeftijd 
o Kolom 3 = correlatie 
o Kolom 4 = soort intelligentietest dat 

gebruikt is 
o Conclusie  

o Als gevolg van een toenemende leeftijd voor de eerste meeting, 
verschillende intelligentietests, verschillende mensen = stabiel 

o Er is een stabiliteit o Wie vandaag hoog scoort in de groep, scoort dat 
later ook = round order. Maar de scores van de groep kunnen wel 
verschillen.  

7.3  Flynn-effect 
� Flynn’s ondekking 

o Hij ontdekte een opvallende stijging van het IQ (periode van 1930-1980) 
o In 15 verschillende landen o later uitgebreid naar 20 landen 
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o Het Flynn effect blijft voor sommige doorgaan, voor andere blijft het gelijk en voor nog 
andere daalt het IQ 

� Vereisten voor de dataset om dit effect aan te tonen 
o Dezelfde test, afgenomen met substantieel tijdsinterval 
o Steekproeven moeten equivalent zijn, anders kan elk verschil die je oppikt toe te 

schrijven zijn aan de verschillende steekproeven en niet aan de stijging van IQ 
� Het verschil wordt uitgedrukt in delta o Delta IQ 

o IQ-verandering per decenium 
o Dat levert gemiddeld een stijging van 5.0 ruwe score punten 
o Een standaarddeviatie van 2.9 
o Grote range o Bij sommige test is er een kleine toename van 1.8 en bij andere 

tests een toename van 12.5 
o Gemiddelde stijging van 5.20 

o Performaal o 7.8 
o Verbaal o 4.2 

o Er is meer toename in het performale deel dan het verbale deel o interessant 
= lever een argument op om te zeggen dat echt die ‘G-factor toeneemt’ 

o Dit patroon werd bevestigd, maar wordt wel beperkter gezien.  
o In plaats van 5.20 is er een toename van 2.5 IQ punten  

� Flynn was zeer voorzicht in het beschrijven/verklaren van het fenomeen 
o In eerste instantie dacht hij dat het gewoon cohorte effecten waren 
o Hij zij ook dat sommige datasets minder betrouwbaar waren 
o Hij zag dat de hoogste effecten op die fluid intelligence factor zaten (gemiddeld 15 

punten per generatie), maar minder groot op crystallized intelligence (gemiddeld 9 
punten per generatie)  

� Als men wilt argumenteren dat Flynn-effect vooral het gevolg is van een beter onderwijs, dan 
krijgt het een heel ander perspectief  

o De trens is er ongetwijfeld wel (zie tabel slide 116) 

7.3.1  Discussie 
� Discussie 

o De trend is duidelijk, maar reflecteert dit nu een werkelijke stijging van het IQ? 
o Betreft het een stijging van die G-factor, of eerder een stijging in minder G-geladen 

factoren? Voorbeeld o crystallized intelligence 
o Antwoord hierop vinden o kijken naar de correlatie die je vindt tussen de toename 

in IQ en G-lading van een bepaald intelligentieaspect 
o Er is een correlatie tussen toename en G-lading van de subschaal van .30 

o Als je .30 kwadrateert verklaart het maar 10% van de variabiliteit o er moeten 
nog andere factoren aan toegeschreven worden  

o Gelijktijdig met de toename van het IQ krijgen we een daling van de prestaties op de 
scholastic achievement toetsen 
o Men stelt dus vast dat de prestaties dalen terwijl het IQ volgens het Flynn-effect 

stijgt 
o Verklaringen hiervoor 

o ¾ van de SAT daling is toe te schrijven aan de stijging van het aantal 
deelnemers  
o Je moet aan een SAT deelnemen als je naar de Universiteit wilt gan 
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o De dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum o omdat het 
onderwijs meer en meer wordt afgestemd op een grote groep en minder 
op een toplaag 

7.3.2  Verklaring  
� Verklaring voor het Flynn-effect 

o Mocht er werkelijk een stijging van IQ zijn over generaties o dan zouden we ook meer 
genieën hebben. Maar dat is niet het geval!  

o Er is alleen een soort abstract problem-solvig ability toegenomen 
o Flynn zocht geen verklaring in de genetica, dit omdat het op een korte tijd zichtbaar 

wordt 
o Neisser schreef een boek met een samenvatting van alle verklaringen 

o Scholing 
o Gewijzigde test-taking attitude 
o Gewijzigde opvoedingsstijlen 
o Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd 
o Voeding 
o Al deze parameters en verklaringsmodellen kunnen afzonderlijk het fenomeen 

niet verklaren, enkel als er een samenspel is 

7.3.2.1  Neissers verklaringen  
� Neisers verklaringen 

o Toegenomen scholing  
o Door de leerplicht en toegenomen scholing is ons IQ omhoog gegaan, volgens 

sommige mensen 
o Het aantal jaren onderwijs beïnvloedt vooral verbale tests, maar speelt ook een 

rol bij non-verbale tests 
o Toegenomen scholing kan geen volledige verklaring geven  
o Leerplicht o dat kan een belangrijke verklaring zijn want we hebben niet meer 

genieën = dus het heeft geen effect op de rechtse kant van de distributie, maar 
wel op de linkse kant van de distributie 
o Het laagste segment van IQ-distributie heeft baat bij onderwijs van 

langere duur 
o Relatie tussen scholing en resultaten van een IQ-test  

o Correlatie is wel moeilijk te interpreteren.  
o Je kan door scholing hoger scoren, maar het kan ook zijn dat je door 

een hoger IQ meer scholing loopt.  
o Je kan dus niet concluderen dat de G-component door scholing 

beïnvloed wordt  
o Gewijzigde test-taking attitude 

o Men is meer vertrouwd geraakt met intelligentietest 
o Subjecten kruisen ook rapper antwoordalternatieven aan 
o Intelligentietests raken meer en meer verspreid   
o Wie zo’n test voor de tweede maal doet stijgt met 5-6 IQ-punten 

o Gewijzigde opvoedingsstijlen  
o Ouders zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in de intellectuele ontwikkeling 

van hun kinderen. 
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o Kinderen krijgen meer stimulans van thuis uit.  
o Culturele en technologische litarcy  

o Kinderen spenderen meert tijd voor tv en pc o deze zaken zijn sterk visueel 
gericht, die ook vaak aanbod komen in intelligentieproeven 

o Biologische omgeving 
o We hebben nu betere voeding dan vroeger 
o Men moet wel opletten met studies die borstvoeding associëren met hoger 

verbaal IQ 
o Het IQ is grotendeels genetisch. Het kan zijn dat mensen met een hoger IQ 

frequenter borstvoeding geven. 
o Uit correlaties kan men niet altijd oorzaak-gevolg relaties trekken!  

o Effecten van iodine op intelligentie 
o Mineraal dat verantwoordelijk is voor de groei. Wie zo’n voedingssupplement 

krijgt hebben winst op intelligentietests  
o Colom’s bevindingen 

o Longitudinaal onderzoek over 30 jaar o meer toename van het IQ in het 
laagste IQ segment en niet in het hoogste IQ segment  

o Genetische factoren  
o Migratiestroom 

o Als je de genepoel mixt o betere kwaliteit voor de nakomelingen 
o Families die zich voortplanten is niet goed  
o Dus door het feit dat er de afgelopen jaren veel meer gemigreerd is en 

er veel meer een genenspoeling is gekomen kan de stijging van IQ 
verklaren 

o Differentiële pariteit  
o Als men 40-50 jaar geleden vaststelde dat meer intelligente vrouwen meer 

kinderen hebben kan men op grond daarvan argumenteren dat als 
intelligentie een genetisch gedreven iets is, dat er zo meer intelligentie 
offspring in de populatie komt, wat het geval was in de jaren 70 = verklaart 
dat men het Flynn-effect heeft geobserveerd  

7.4  Reversed Flynn effect?  
� Reversed Flynn effect 

o Daling van intelligentie in plaats van stijging worden waargenomen.  

7.5  Shatz 
� Verklaring van daling door Shatz 

o Omgekeerde differentiële pariteit 
o In plaats dat meer intelligente vrouwen meer kinderen kregen, zoals in de jaren 70, 

zo krijgen nu minder intelligentie vrouwen meer kinderen. 
o Intelligentere vrouwen stellen de kinderwens vaker uit door bijvoorbeeld lange 

studies. 
� National IQ scores  

o Hij keek naar de national IQ scores die hij correleert met drie indicatoren van fertiliteit 
o Het is wel nogal controversieel om IQ-scores te aggregeren over één land 

o Indicatoren 
o Total fertility rate o correlatie tussen nationale IQ score en dit = -.71 
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o Birth rate o correlatie =  -.71 
o Population Growth Rate o correlatie = .71 

7.6  Bootsing IQ? Head start  
� IQ boosten 

o Voorbeeld hiervan is het Head Start programma 
o Doel o kansarme kinderen voorbereiden op school om de armoedecyclus te 

doorbreken. Bijbrengen van woordenschat, numerieke vaardigheden en 
schrijfvaardigheden.  

o Jensen probeerde de effect van het programma te meten 
o Conclusie = programma is mislukt  

o Locurta onderzocht ook het effect van het programma 
o Er was een initiële boost van 7-8 punten op de IQ-test, maar dat resultaat was na 2 

tot 3 jaar verdwenen  
� Conclusie 

o Men pikt initieel verandering op, maar de vraag is of het blijvend is.  
� Mozart effect  

o IQ boosting door 10 minuten te luisteren naar Mozart 
o Leidt tot een toename van 8 tot 9 punten in een spatieel-temporele redeneerproef 
o Hun verklaring is dat er specifieke gebieden in de hersenen worden geactiveerd  

� Conclusie 
o Mensen komen door de muziek enkel in de mood, op voorwaarde dat ze de muziek 

graag horen. 

8  Maatschappeli jke discussie omtrent intell igentie  
� A bell-curve 

o Verwijst naar de normaalscore op intelligentietesten  
o Het is een intelligentie en klassenstructuur in America  
o De cognitieve elite o ze zochten naar het hoogste einde van de bell-curve 
o Ze stelde dat IQ-scores gerelateerd waren aan een heleboel sociale en economische 

problemen  
o Ze legde een link met maatschappelijke achterstelling, rasverschillen 

� Assumpties  
 

 

 

 

 

 
� Tabel 

o Oplijsting van aantal sociaal-economische 
indicatoren in functie van scores op een IQ-test 
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� Maatschappelijke discussie omtrent IQ 
o Vanuit maatschappelijke hoek wordt er kritisch naar IVPI gekeken (Individuele 

verschillen voor psychometrische intelligentie)  
o Uit heel het maatschappelijke debat, zijn dit de belangrijkste kernpunten 

o IQ tests verklaren slechts een deeltje van het criterium waarin je bent 
geïnteresseerd 

o IQ tests worden soms gebruikt in contexten en voor doeleinden waarvoor ze niet 
geschikt zijn 

o Specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die meer 
G-geladen zijn 

o Individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan de 
voorstanders beweren (niet waar) 

o Te veel focus op groepsverschillen in intelligentie, verschillen tussen individuen zijn 
belangrijker 

9  Samengevat  
� Samengevat 

o Verschillende definities: ~ probleem oplossen   
o Verschillende modellen: positive manifold; dikwijls hiërarchisch georganiseerd   
o Intelligentie is een belangrijk individueel verschil   
o Emotionele intelligentie: ability and mixed models; status kritisch bekeken   
o Sterk genetische basis; moeilijk gericht individueel beïnvloedbaar   
o Is een vrij stabiele eigenschap   
o Heel wat maatschappelijk debat (zowel op individueel als groepsniveau)   

10  Examenvoorbeeldvraag 
� Examenvoorbeeldvraag 

o De gemeenschappelijke niet-geroteerde component die kan onderscheiden worden in 
de WAIS subtests:   

1. Verklaart een kwart van de covariantie tussen subtests niet waar   
2. Verklaart de helft van de covariantie tussen subtests waar (zie p. 47/48)   
3. Is gecorreleerd met de subtests waar   
4. Is onafhankelijk van de subtests niet waar   

� Mogelijkheden 
A. 1 en 3 zijn correct 
B. 1 en 4 zijn correct 
C. 2 en 3 zijn correct 
D. 2 en 4 zijn correct 

� Antwoord 
o Stelling 1 en 3 zijn correct, dus antwoord A.  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HOOFDSTUK 4 
Culturele verschillen en verklaringen 

1  Begrippen en definities  

1.1  Definit ie van cultuur  
� Matsumoto 

o Belangrijke naam in cross-culturele psychologie 
� Definitie van cultuur – door Matsumoto 

o “A dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to 
ensure their survival, involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors, shared 
by a group but harbored differently by each specific unit within the group, 
communicated across generations, relatively stable but with the potential to change 
across time.”  

� Ontleding van de definitie 
o Dynamisch 

o Een cultuur is niet statisch o Er is altijd een spanningsveld tussen gedrag en 
bepaalde culturele normen waarover we het eens zijn. 
� Voorbeeld: Iedereen is het erover eens dat dronken rijden niet kan. Maar 

als we zouden vragen wie al dronken achter het stuur heeft gezeten, zijn 
dat er toch een aantal. Niemand stelt de norm in discussie, maar als we 
het op gedragsniveau gaan bekijken dan zie je afwijkingen in termen van 
individueel gedrag tegenover culturele principes = spanningsveld van 
normen en gedrag 

o Geheel systeem van regels 
o Niet te herleiden tot één of enkele regels  

� Voorbeeld: we hebben allerlei wetten om het afwijken van een bepaald 
principe waar we in een cultuur over eens zijn te beteugelen  

o Alle regels/normen zijn goed op elkaar afgestemd 
o Groepen en eenheden 

o Gaat terug op verschillende niveau’s; verschillende analyseniveaus 
o Als we het over cultuur hebben, hebben we het over verschillende eenheden  

binnen die cultuur o cultuur gaat over verschillende analyse-eenheden. 
� Voorbeeld: Heel veel cross-cultureel onderzoek gebeurt op het niveau van 

het individu en men gaat dan aggregeren over scores van individuen om 
iets te proberen zeggen over een hoger liggend niveau, namelijk een 
cultuur.  

o Gericht op overleving van de groep 
o Verschaft een raamwerk voor sociale orde en samenleven 

� Voorbeeld: Er wordt afgesproken dat de les start om 8u30 zorgt dat voor 
comfort in het organiseren van de les voor de prof, alsook comfort voor 
de studenten zodat wij er op tijd kunnen zijn. Sociale ordening o prof 
geeft les, studenten studeren.  

o Attitudes, waarden, overtuigingen, normen en gedrag 
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o Binnen en tussen individuen 
� Voorbeeld: Met betrekking tot dronken rijden zijn er verschillen tussen 

individuen o de ene heeft het nog nooit gedaan, de andere al vaak. Maar 
er is ook een verschil binnen individuen  o Bij de ene  is het één keer 
voorgekomen, bij de andere al meerdere keren  

o Psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk 
o Denk over het feit dat men er over eens is dat men bepaalde zaken al dan niet 

kunnen vinden.  
o Individuele variabiliteit binnen elke analyse-eenheid 

o Ook op het niveau van het individu is er variabiliteit. 
� Voorbeeld: allemaal de belofte gedaan om verder te studeren. Maar 

sommige dagen studeren we veel en andere dag minder.  
o Intergenerationele overdracht van cultuur en communicatie 

o Relatief stabiel  
o Met het potentieel om te veranderen in de tijd  

1.2  Beïnvloedende factoren 
� Beïnvloedende factoren van cultuur  

o Fysieke omgeving 
o Voorbeeld: Landen die zeer weinig/veel natuurlijke rijkdommen hebben geeft 

een groot verschil in welke culturele patronen kunnen gaan ontwikkelen. Landen 
waar er veel aardolie gevonden wordt zie je dat rijkdom een troef is. In 
Vlaanderen is dienstverlening en technologie een troef, maar in Wallonië had je 
vroeger de mijnen. 

o Bevolkingsdichtheid 
o Voorbeeld: Gebieden die afgelegen liggen = als cultuur moet je daar naar 

organiseren o bussen organiseren,…  
o Rijkdom 
o Technologie 

o Heeft een grote impact op veel culturele en sociale elementen 
� Voorbeeld: smartphones, communicatietechnologie heeft een grote 

invloed op onze samenleving en mobiliteit 
o Klimaat  

o Dagindeling wordt in sommige landen bepaalt door de temperatuur.  

1.3  Differentiatie van andere begrippen 
� Cultuur moeten we differentiëren van andere begrippen 

o Ras, etniciteit en nationaliteit worden direct geassocieerd met cultuur o maar je kan ze 
niet gelijk stellen aan cultuur.  

o Geslacht, seksuele oriëntatie, handicap wordt indirect geassocieerd met cultuur o 
verwijzen naar een subcultuur binnen een cultuur  
o Conclusie o Men kan de cultuur niet reduceren tot één van de sociale 

constructen/categorieën. We opteren voor een functionele definitie van cultuur 
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1 .3.1  Ras 
� Problemen met het begrip ‘ras’ 

o Er is geen absolute correspondentie tussen ras en cultuur. Tussen rassen zijn er zeer 
veel gelijkenissen, maar ook een aantal verschillen. 
o Onderscheid van rassen 

o De ene onderscheid er 3 
o De andere onderscheid er 37  

o Cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, ras niet 
o De variabiliteit binnen raciale groepen is altijd veel groter dan de variabiliteit tussen 

raciale groepen 
o Dit zowel voor psychologisch karakteristieken (persoonlijkheid) , als genetisch 

systemen (bloedgroepen, enzymen,…) 
o Geen consensus over de oorsprong van rassen  

o Er zijn mensen die argumenteren voor gemeenschappelijke voorouders: 
Afrikaans continent 

o Ander pleiten voor een multiple afstamming vanuit verschillende regio’s  
o Er zijn een aantal mensen die argumenteren dat ‘ras’ een sociale in plaats van 

biologische constructie is  
� Samengevat 

o Ras biedt zeker geen oplossing  

1.3.2  Etniciteit  
� Etniciteit 

o Andere mensen bieden een andere term aan voor cultuur.  
o Het verwijst naar ras én cultuur 

o Dit construct wordt vaak gebruikt in Amerika o ze maken onderscheidt tussen 5 
groepen: African Americans, Asians and Pacific Islanders, Latinos, Native Americans  

o Het is afgeleidt van “Ethnos” o Gries voor stam/mensen van een stam 
� Phinney 

o Onderscheidde 3 aspecten van etniciteit 
o Culturele normen en waarden 
o Etnische identiteit 
o Attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus o allochtone groepen 

� Samengevat 
o Etniciteit is een construct dat veel gebruikt wordt, maar is alsook niet de oplossing voor 

de vele problemen die we gaan tegenkomen in cross-cultureel onderzoek. 

1.3.3  Nationaliteit  
� Nationaliteit  

o Wordt vaak gebruikt omdat het iets relatief makkelijk is o meeste mensen hebben 
maar 1 nationaliteit 

o Het verwijst naar het land van herkomst  
o Het wordt dikwijls (ten onrechte) gelijk gesteld met cultuur 

� Voorbeeld: Amerikaanse, Franse of Duitse (eet)traditie = stereotypen o maar 
als je in die landen reist zie je een enorme variabiliteit 

o Het wordt dikwijls als categoriserend kenmerk gebruikt in een onderzoek  
o Makkelijk te operationaliseren  
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o Maar je moet kritisch blijven o Wat reflecteert dit?  
o Er kunnen verschillende culturen zijn binnen één nationaliteit 

o Multiculturalisme within countries o cultuur met eigen buurt, school 
o Men spreekt van dominante en perifere culturen  

o De dominante cultuur = vertegenwoordigd het meest de cultuur 
o De perifere cultuur = de inwijkende cultuur  

o Je hebt culturen van gelijk belang en omvang 
o Intra-nationale diversiteit zal toenemen in de toekomst  

� Samengevat 
o Cultuur is niet alleen de kleur van je huid of je nationaliteit, maar het is de manier 

waarop men scholen en ziekenhuizen organiseert, hoe men afscheidt neemt,… = breed 
pakket van elementen en aspecten  

1.4  Additionele onderscheiden 
� Additionele onderscheiden  

o Op grond van: geslacht, seksuele voorkeur, fysieke/psychologische problemen… 
o Geslacht o gender roles = cultuurspecifiek of cultuur overschrijdend 

o Je moet je steeds afvragen of het functionele onderscheiden zijn of modetrends?  
o Het kan nuttig zijn, maar is geen eindpunt op zich 
o Heel dikwijls wordt ook gesproken van subculturen/populaire culturen 

o Gerelateerd aan artistieke stromingen 
o Sommige mensen zeggen dat dit niet noodzakelijk alle levensaspecten beïnvloedt 
o beperkter qua impact, duur en formalisering en ook minder intergenerationeel 
overgedragen. Maar het kan wel degelijk een serieuze impact hebben (tattoo 
zetten)   

� Samengevat 
o Niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare kenmerken voor 

differentiatie 

1.5  Psychologische subdisciplines  
� Wie houdt er zich allemaal bezig met cross-cultureel onderzoek?  

o Cross-culturele psychologen 
o Onderzoeken de validiteit van theorieën en modellen voor verschillende etnische of 

culturele steekproeven 
o Kwantitatieve oriëntatie 

o Culturele psychologen 
o Onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden 
o Vraag dat ze hierin stellen o hoe wordt moraliteit ontwikkeld en doorgegeven?  
o Gevarieerde methoden = veelal kwalitatief georiënteerd  

o Intercultureel psychologen  
o Bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van verschillende 

culturele/etnische groepen, hoe leven verschillende culturen samen?  
o Staan erg kritisch tegenover statistische vergelijkingen 

� Samengevat 
o Je moet niet kiezen tussen één discipline. Alle disciplines vullen elkaar aan 
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1 .6  Panculturele principes versus cultuurspecifieke verschil len  
� Etic 

o Panculturele principes  
o Aspecten die consistent zijn over verschillende culturen  

� In alle culturen gaan mensen relaties aan 
� Emic 

o Cultuurspecifieke verschillen  
o Aspecten die verschillend zijn 

� Hoe relatievorming gebeurd (in de westerse cultuur zoek je zelf een partner, in 
een andere cultuur wordt je uitgehuwelijkt)  

� Phonetics 
o Refereert naar universele eigenschappen van gesproken geluid/taal 

� Phonemics 
o Betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een cultuur  

� Imposed etic 
o Hypothesen, constructen, oprationalisaties en verwerkingsmethoden van de ene cultuur 

worden geëxporteerd naar andere culturen en men gaat gaan kijken of dat in die andere 
cultuur ook werkt 

� Je gaat het Hollandmodel, ontwikkeld in de VS, gaan exporteren en je gaat gaan 
kijken of dit ook in Azië of Afrikaanse landen werkt.  

� Observatie 
o Een gedrag kan zowel etic als emic zijn op hetzelfde ogenblik  

o voorbeeld o variaties tussen verschillende culturen in oogcontact tijdens een 
conversatie 
o Verschil o in eerste instantie emic geïnterpreteerd 

o Cross-cultureel zijn er zeer grote verschillen in termen van oogcontact 
maken. Je hebt culturen waar je dat moet doen (bij ons) en culturen 
waar dat niet hoort (Japan) 

o Onderliggend patroon is hetzelfde o respect tonen voor de andere in 
communicatie o etic 
o In onze cultuur is respect tonen oogcontact maken en niet overal 

rondkijken als een persoon tegen je praat. In andere culturen is 
wegkijken een blijk van respect.  

o Je moet de verschillende analyseniveaus in rekening brengen bij de studie van 
verschillen  

1.7  Etic-emic onderzoekstrategieën  
� Berry 

o Hij wilde dat we in plaats van ‘imposed etic’ gebruikte, onderzoek doen gericht op 
‘derived-etic’ conclusies  

o Hoe doe je dit 
o Je zet een serie van parallelle ‘emic’ studies op in verschillende culturen.  

� Je neemt een Westers, Aziatisch en Zuid-Amerikaans land voor een onderzoek 
over modellen voor persoonlijkheid  

o Men kijkt wat je van een persoonsbeschrijving model terug vindt in die 3 culturen  
o Als de resultaten ervan lijken op het VF-model dan heb je een derived-etic 

conclusie 



 
 81 

D
IF

FE
R

EN
TI

ËL
E 

PS
Y

C
H

O
LO

G
IE

 |
  A

ca
de

m
ie

ja
ar

: 2
01

5
-2

01
6 

� Hoe moet men een parallelle emic studie organiseren.  
o Beslissen hoeveel culturen je wilt meenemen in de analyse o afhankelijk van studie-

onderwerp 
o Verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken, want zij kennen eht best de cultuur 

op die plaats 
o Je moet aan gericht sampling doen (geen convenience sample).  

� Samengevat 
o Panculturele conclusies zijn veel sterker naarmate variabiliteit in samples en methodes 

werd gebruikt. Je moet altijd aan replicatie doen  

2  Aandachtspunten bij  cross-cultureel onderzoek  
� Aandachtspunten bij cross-cultureel onderzoek  

o Equivalence 
o Er moet een gelijkheid/vergelijkbaarheid zijn in termen van de constructen 

waarnaar gekeken wordt.  
o Als je bepaalde methodieken gaat toepassen voor personeelsselectie, dan 

moet je kunnen garanderen dat die gelijk werken voor verschillende culturele 
groepen. Alle mensen moeten dezelfde kansen hebben op de job.  

o Men moet dus kunnen garanderen dat er een equivalence is  
o Noodzakelijk voor  

o Concept en methode 
o Validiteit 
o Betrouwbaarheid  

o Discussie  
o Conclusie = kunnen deze ook differentiële impact hebben voor verschillende 

(sub)culturele groepen? 
o Design 

o Aandacht geven aan het design houdt in dat men kijkt of culturele verschillen in 
termen van hun scores op een variabele  

o Men moet ook aandacht besteden aan waarom culturen verschillen alsook moet 
men aandacht schenken aan de contextvariabelen  
o Traditioneel gaat men analyses doen met het individu als focus, maar 

tegelijkertijd uitspraken doen op het culturele niveau 
o Ecologisch of cultureel-level analyse 

o IC en cardiovasculaire problemen = er zijn studies die aantonen dat 
culturen die sterk individualistisch zijn, zouden gecorreleerd zijn met 
cardiovasculaire problemen. Heel dikwijls gaat men dan al meteen een 
causaal verband suggereren, terwijl het gewoon een associatie is  

o Resultaten niet extrapoleren van het ene niveau naar het andere  
o Het is niet omdat je een correlatie vindt op het niveau van de cultuur, dat 

je die correlatie ook vindt op het niveau van het individu. 
o Frequent gebruikte designs binnen cross-cultureel onderzoek 

o Cross-culturele validatie-studie  
o Voorbeeld o gaan kijken naar de equivalentie van een construct. Je 

kijkt bv. of consciëntieusheid of extraversie op een gelijke manier kan 
gemeten worden in verschillende culturen 

o Ethonografisch design 
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o Antropologisch veldwerk. Dat zijn de mensen die er op uit trekken om 
in een andere cultuur antropologisch veldwerk te doen  

o Hoe moet je een cultuur definiëren 
o Je moet nadenken over een aantal assumpties die je in je onderzoek maakt 

o Wat je als indicator van cultuur neemt o je kan kijken naar ras, etniciteit, 
nationaliteit 

o Je stelt vast dat groepen niet homogeen zijn, maar zeer variabel zijn 
o In een aantal gevallen zal je stereotype bevestigd worden, in andere gevallen 

niet. 
o Sampling van culturen 

o Hoeveel culturen moet je in je sample opnemen om generalisatie te kunnen 
maken? 

o Sampling van personen binnen elke cultuur 
o Samples moeten equivalent zijn voor elk aspect (gelijke groepen gaan vergelijken in 

termen van leeftijd, SES,…), met uitzondering van cultuur (anders als confounder 
inbouwen) o maar dat is soms moeilijk = middenklassen in Brazilië is misschien iet 
hetzelfde als de middenklassen in België, hoe kan je dan gelijke groepen gaan 
vergelijken? 

o Conceptualisatie en operationalisatie van variabelen 
o Dezelfde term in 2 culturen 

o Kan verschillende betekenis hebben 
o Kan eventueel beter op verschillende manieren gemeten worden 

o Voorbeeld 
o Gedrag dat wij hier binnen de westerse samenleving als een indicator van 

gemiddelde extraversie beschouwen, kan binnen de Aziatische cultuur 
beschouwd worden als super-extravert gedrag. 
o Ga er daarom niet vlugger vanuit dat items makkelijk overdraagbare zijn 

van de ene naar de andere cultuur   
o Greenfield 

o Sommige constructen zijn per definitie verschillend en onvergelijkbaar over 
culturen  

o Taal en vertaling van operationalisatie  
o Back-translation 

o Vertalen van pesoonlijkheidsitems van het Engels naar het Chinees en zo 
terug naar het Engels o zo kan men zien of de vertaalde items voldoende 
bij elkaar aanleunen.  

o Decenter the original language  
o Een uitdrukking equivalent vertalen over verschillende talen. Soms bestaat 

er geen equivalent van en moet je nieuwe items gaan zoeken 
o Onderzoeksomgeving 

o Bevraging op straat/supermarkt 
o Deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken 

o Is dit wel representatief?  
o Culturele response-sets 

o Als je aan een Amerikaan vraag hoe het gaat = ‘Great! Marvelous!’, terwijl 
Koreanen zullen antwoorden met ‘alles oké, gewoontjes’.  
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o Men kan hier niet uit besluiten of het minder goed gaat met de Koreanen o in 
functie van de cultuur reageren mensen verschillend 

o Mean-leavel verschillen l verschillen tussen individuele leden 
o Je moet altijd goed naar de effect size maten kijken en niet blijven stilstaan bij een 

paar gemiddelden 
o Interpretatie van de resultaten 

o Er zijn associaties tussen lidmaatschap en scores op een bepaalde items, maar er is 
geen causaliteit 

o Bias van onderzoekers  
o Er is een bias op de interpretatie van resultaten 

o Gemiddelde scores op emotie-schaal 
o Amerikanen = 6 
o Koreanen = 4 

o Onderzoekers leiden hieruit af dat Amerikanen rapper zouden doneren na een 
aardbeving dan Koreanen o mag niet. Het belangrijkste is het uiteindelijke 
gedoneerde bedrag = betere parameter op hulpzaamheid te gaan bekijken.  

o Hanteren van (gedeeltelijk) niet-equivalente data  
o Hoe ga je om met equivalente data 

o Als het niet equivalent is, kan je geen vergelijking maken 
o Niet-equivalentie reduceren = je kan het eventueel herschalen 
o Niet-equivalentie interpreteren 
o Negeren (uiteraard te mijden)  

3  Modellen voor het beschri jven van cult urele  verschil len: Hofstede en 
Schwartz 

3.1  Hoe verschi l len tussen culturen beschrijven  
� Factoren die de verschillen tussen culturen kunnen beschrijven 

o Natuurlijke en sociaal-economische indicatoren 
o Factoranalyse van 236 macro-variablen = 7 factoren 

o Economische ontwikkeling 
o Grootte o hoeveel mensen vertegenwoordigen een bepaalde cultuur 
o Politieke oriëntatie 
o Buitenlands conflict 
o Bevolkingsdichtheid o uitspreiding van de bevolking over een land (Noorwegen) 
o Religie 
o Intern conflict 

o Andere mensen argumenteren om eerder naar objectieve versus subjectieve elementen 
van een cultuur te gaan kijken  
o Objectief elementeno wat men kan zien = kledij, techniek, architectuur 
o Subjectieve elementen o normen, waarden, gewoonten 

o Kunnen verder opgedeeld worden in 
o Domeinen o de kenmerken zelf (waarden, attitudes,…) 
o Dimensies o de structuur en variabiliteit van de kenmerken  

o Vooral de dimensies werden bestudeerd 
o Individu o primaire target voor meting 
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o Cultuur o na aggregatie over individuen 

3.2  Hofstede’s studie van werkgerelateerde waarden 
� Hofstede  

o Hij werkt in een bedrijf, IBM. 
o Hij had beschikking tot de data van een internationaal survey-onderzoek van het 

personeel van ‘Hermes’ (= schuilnaam voor IBM) 
o De data werd verzameld op 2 meetmomenten o het is secundair materiaal 

o De data werden niet verzameld met als doel om een taxonomie voor culturele 
verschillen te gaan ontwikkelen. 

o Het waren items over werk en werkgerelateerde materie en waarden 
o Het was een specifieke sampling o enkel de mensen van service-en 

marketingspersoneel 
o Kan zo zijn voor en nadelen hebben. 

o Stel nu dat het verschil in culturen is ontstaan als gevolg van verschil in 
samplinggroepen. De job constant houden zorgt ervoor dat we controle 
hebben. 

o De data werd verzameld in 40 landen, als gevolg van de verschillende vestigingen die 
IBM had. 

o Hij deed een factoranalyse van de gemiddelde scores voor deze 40 landen 
o In elk van die 40 landen hadden x-aantal mensen die waardensurvey in verband 

met werk ingevuld 
o De scores ging hij gaan aggregeren over individuen in elk land o hierop paste hij een 

data reductietechniek op toe 
o Hij kwam tot een 4 factorenoplossing 

� 4-factorenoplossing 
o Dit model zorgt ervoor dat we naar verschillen tussen culturen kunnen kijken 
o De 4 dimensies zijn 

o Power distance 
o De mate van respect en de psychologische afstand tussen hiërarchische 

posities 
o Je hoeft dat niet alleen voor landen te gebruiken, je kan dit ook doen voor 

organisaties 
o Hoge score hierop = grote afstand tussen baas en werknemer 

o Uncertainty avoidance 
o Mate van planning en initiatieven om stabiliteit te installeren tegenover de 

onzekerheden van het leven  
o Geeft de essentie weer hoe culturen naar onzekerheden kijken 

o Individualisme-collectivism 
o Wordt identiteit ontleed aan individueel streven en verwezenlijkingen of 

aan lidmaatschap van de groep? 
o Individualistische cultuur = sterk georiënteerd op individueel streven = 

Westerse samenleving, Amerika, … 
o Masculinity-femininity 

o Mannelijke versus vrouwelijke georiënteerd zijn van een cultuur 
o Dit leunt aan bij de individualistische cultuur  

o De 4 dimensies zijn dynamisch  
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o In het Westen is er een steeds kleiner power distance  
� Kunnen mailen naar de proffen bij een vraag  

o Maar er zijn nog steeds organisaties waarin je een hoge power distance tegen komt 
o leger  

o Later is er een 5de dimensie aan toe gevoegd o Lange termijn oriëntatie vs. korte 
termijn oriëntatie 
o Het termijnperspectief van organisaties en culturen zijn belangrijk  

o Er zijn culturen die een perspectief hebben op langer termijn 
o Er zijn culturen die een perspectief hebben op korter termijn 

o De beïnvloedende factoren spelen hierbij een rol  
o Weinig rijkdom = je bent bezig met hoe je kunt overleven van dag tot 

dag o korte termijn visie 
� De 5 dimensies 

o Hofstede gebruikte deze 5 dimensies om culturen te beschrijven en te rangschikken 
naargelang de scores op de 5 dimensies. Dit over 50 landen (hij had uitgebreid) 
o Er was kritiek op het feit dat Afrikaanse en Oostblok lande te weinig werden 

vertegenwoordigd 
o De populairste dimensies om cultuur mee te beschrijven is ‘collectivisme vs. 

individualisme’. 
� Correleren van dimensies 

o ‘Power distance’ en ‘individalism/collectivism’ = sterk negatief correlerend, maar ze zijn 
conceptueel wel onafhankelijk  

� Klemtoon op nationale cultuur 
o Men mag niet veralgemenen naar alle individuen 
o Hofstede is de eerste die ‘ecollogical fallacy’ heeft geïntroduceerd 

o Ecollogical fallecy = je mag geen generalisatie maken van de cultuur naar elk 
individu 
o Het is niet dat Amerika het hoogst scoort op individualistisch streven, dat elke 

Amerikaan zo is. 
� Evaluatie 

o Enkele kritieken 
o Sampling beperkingen 

o IBM, selecte groepen, vooral mannen 
o Maar dat kan ook als sterk punt worden gezien  

o Want als je vergelijking maakt over landen en samples in landen 
dan moet je maken dat je samples zo veel mogelijk vergelijkbaar 
zijn. Dus naast het nadeel van de specificiteit van de sample kan 
het er ook voor zorgen dat er een vergelijkbaarheid mogelijk is.  

o Datering 
o Het is 30 jaar oud  
o Er is nog geen vernieuwing gekomen  

o Causaliteit  
o Er wordt dikwijls causaliteit gesuggereerd in de media, terwijl het eerder 

simpele associaties zijn  
� Er wordt vaak gezegd dat er in individualistische culturen (westen) 

meer welvaart is. Dat is een associatie, maar geen causaliteit!  
� Tabel van rangschikkingen  
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o België 
o We scoren hoog (5) op ‘uncertainty avoidance’  

o Men heeft allerlei verzekeringen, kwalitatieve ziekenzorg, ouderenzorg, … 
o We scoren laag (20) op power distance 
o We zijn individualistisch georiënteerd (8) 
o In termen van ‘masculinity’ scoren we laag (22) 

� De distributie van de verschillende landen/culturen 
o We kunnen zien dat de distributies van verschillende 

culturen elkaar overlappen.  
o De gemiddelden op de dimensie ‘individualism vs. 

collectivism’ verschillen sterk voor Amerika en Azië, maar 
men ziet ook een overlap 

3.3  Chinese Culturele Connection 
� Kritiek op Hofstede genaamd o chinese culturele connection 

o De kritiek houdt in dat de studie van Hofstede een sterke Westerse bias zou vertonen  
o Ze zijn meteen soort emic-approach begonnen  

o Ze hebben Chinese informanten waarden uit hun cultuur laten opsommen ze die ze 
in een vragenlijst goten. 

o Die vragenlijst werden verspreid over 23 nationale culturen 
o De antwoorden op die vragenlijsten werden  geaggregeerd over de individuen en 

op culturele-level een factoranalyse gemaakt  
o Hieruit kwamen er ook 4 factoren 

o 3 van de 4 factoren overlappen substantieel met de Hofstede-dimensie, met 
uitzondering van een extra factor die de Chinese Culture Connection, een soort 
confucian work dynamism, werd genoemd  

o De confucian work dynamsim integreerde Hofstede in zijn model 
o Hij kreeg een model met 5 ipv 4 dimensies = een soort 5 factorenmodel voor 

culturen 
o De naam paste hij wel aan o long term versus present/past perspective 

3.4  Onderzoek van Schwartz & co  
� Schwartz 

o Hij stelde van in het begin een brede sampling voorop o hij wou niet dezelfde fout 
maken als Hofstede 
o In die culturen moeten zowel Westerse als niet-Westerse culturen zitten 
o Hij was geïnteresseerd in fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, 

welbevinden  
o = Structuur van waarden  

� 56 waarden 
o Hij heeft het uitgewerkt naar 56 waarden waarbij telkens het volgende zinnetje werd 

voorgelegd: “How much each value is a guiding principle in your life?” 
� Analysetechniek 

o Smallest space analysis 
o Hij vond een model dat cross-cultureel redelijk repliceerbaar was  

� Conclusie 
o De structuur van dit soort waardenpatroon is vrij consistent  
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� Het Schartz-model 
o Bestaat uit twee centrale dimensies  

o Person focused – social focused 
o Growth-protection  

o Binnen deze twee worden er nog eens 10 waarden 
onderscheiden 
o Het is vergeleken met Hofstede en Chinese groep geen 

contradictie maar een specifieke aanvulling  
o Als je de 10 waarden verder gaat analyseren, opnieuw met 

een smallest space analysis, dan bekom je 7 waarden typen o 
komt in de buurt van Hofstede 

3.4.1  Algemene conclusie 
� Algemene conclusie 

o Zowel van hofstede als het Schwartz-model zijn nuttig en convergeren voor een groot 
deel. Het zijn beide zeer waardevolle pogingen om culturele dimensies te gaan 
onderscheiden 

o Maar het Hofstede model is wel al wat gedateerd  

4  Culturele verschil len voor specif ieke eigenschappen  

4.1  Geslachtsverschil len over culturen  
� Margret Mead  

o Deed onderzoek naar geslachtsverschillen over culturen 
o Zij ontdekte dat er culturen waren die anders waren dan de Westerse cultuur 

o Er bestaan culturen waar de klassieke man-vrouw-patroon volledig 
omgedraaid is  

o Maar als we een eer representatieve sampling gaan hanteren zien we dat er niet 
zo’n grote verschillen zijn. Er is meer consistentie dan men hand gedacht!  

� Buss 
o Deed studies naar partner-voorkeur 

o Als je proefpersonen vraagt naar het beoordelen van 18 kenmerken die gewenst 
zijn bij een partner en naar het rangordenen van 13 andere criteria van belang bij 
partnerkeuze, dan zie je 
o Variantie verklaard door geslacht 
o Variantie verklaard door cultuur 

o Als je naar de resultaten kijkt zie je dat 
o Mannen kiezen voor = jeugdigheid, gezondheid en schoonheid 
o Vrouwen kiezen voor = prestatie, ambitie 

o Maar beide geslachten hebben dezelfde top-4 rangordening = begripvol, 
intelligent, enthousiast en gezond  

o Naast de verschillen die je vindt in de hiërarchie, is de top van de hiërarchie 
wel gelijk. 

o Waar er er verschillen zijn in termen van culturele verschillen zal de variatie 37% 
verklaard worden door cultuur  

� Attitudes ten opzichte van maagdelijkheid  
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4 .2  Emotionele expressie  
� Universele erkenning  

o Blijdschap, droefheid, woede, afkeer, verassing en angst worden universeel herkend en 
universeel op een gelijkaardige manier uitgedrukt  

� Display rules 
o Interessanter is om te onderzoeken of deze emoties meer worden ervaren en getoond 

in diverse culturen = leert ons iets over de display rules  
o De emoties worden dan wel universeel herkend en universeel op dezelfde manier geuit, 

maar er zijn verschillen in termen van je emoties te laten blijken.  
o Wanneer mag je wat tonen, is interessanter dan de uitdrukking 

� Matsumoto’s studie 
o US studenten 

o Tonen emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal.   
o Ze tonen meer positieve emotionele reacties + meer verbale kadering 
o Andere uitlokkende factoren 

o Japanse studenten 
o Zijn het omgekeerde van Amerikaanse studenten 

� Typisch onderzoek over de diplay rules van emoties in verschillende culturen 
o Onderdrukte emoties bij Oost-Aziaten 

o Men toonde ofwel een stress-inducerende film ofwel een neutrale film aan zowel 
Amerikaanse als Aziatische achtergrond  
o Als de studenten alleen zaten zonder proefleider = geen verschil tussen US-en 

Japanse studenten = beide reageren met afkeer op de stress-inducerende film  
o Met proefleider = Japanse studenten lachten meer o wanneer er iemand 

aanwezig die hoger staat in de hiërarchie zullen de Japanners hun afkeer 
onderdrukken.  

� Conclusie 
o Niet noodzakelijk verschillen in beleving/expressie van emoties op zich in verschillende 

culturen, maar wel in ‘display rules’  
� Consistente bevindingen over studies 

o Expressie en herkenning universeel o beleving en display rules meer cultuurgebonden  
o Mensen in individualistische culturen en laag Power Distance-cultruen reageren meer 

expressief. 
o De display rules zijn namelijk zo dat ze meer expressie toelaten 
o Dat is ook een functioneel iets 
o Als er weinig verschillen zijn tussen hiërarchische lagen, dan is het belangrijk dat je 

goed emoties kan uiten en lezen om tot een goede sociale interactie te komen 
(mondelingexamen voorbeeld). 

o Als de sociale rollen meteen veel afstand voorschrijven = grote power distance, dan 
moet je gewoon knikken en luisteren naar de persoon boven je en is er minder 
nood aan het uitdrukken van je emoties  
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4 .3  Persoonli jkheidstrekken 
� Persoonlijkheidstrekken 

o Worden doorgegeven via cultuur.  
o Verschillende omgevingscondities lokken een bepaalde responsset uit  

� Voorbeeld= Dag na aanslag van 22 maart op Zaventem – bang = niet naar 
school durven gaan = bepaalde context triggert bepaalde 
persoonlijkheidskarakteristiek 

� Er werd op drie manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur.  
o Evoked culture 

o Verschillende omgevingscondities lokken een response set uit 
o Coöperatief delen/egalitarisme en beschikbaarheid van voedsel  

o Naarmate er minder voedsel beschikbaar is, kunnen er meer gevecht 
ontstaan en dat gaat meer specifieke persoonlijkheidstrekken gaan 
uitlokken 
� Assertiviteit = persoonlijkheidstrek die kan uitgelokt worden 

door de omgeving  
o Opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie 

o Belsky paste dit hierop toe 
o Wat betekent het om op te groeien in een eenoudergezin? 

o Eerbegrip en beschikbaarheid economische middelen 
o Wordt in sommige culturen als verklaring gegeven voor openlijke 

agressie  
o Transmitted culture 

o Kenmerken doorgeven in interactie tussen personen 
o Moraal 

o Idee dat kinderen hebben over wat goed en slecht is op 5 jarige 
leeftijd, correleert met .89 op hoe ze later denken over goed en 
slecht.  

o Interdependence- independence ~individualisme en collectivisme 
o Rhee deed hier een onderzoek over  

o Self-enhancement 
o Geven we een betere indruk van onszelf dan we werkelijk zijn? 

Kennen we onzelf meer positieve eigenschappen toe?  
o Je ziet het in alle culturen, maar de mate kan verschillen 
o US > Japan/Korea 

o Niet alleen individueel, maar ook op vlak van 
groepsvergelijkingen (T-shirts van Unif, eigen sportclubs) 

o Ook grote variaties binnen één cultuur  
o Voorbeeld o sociale klassen = gehoorzaamheid/conformiteit 

aangemoedigd in een lagere sociale klasse vs. onafhankelijk oordeel 
in de hogere sociale klasse  

o Cultural universals  
o Naast verschillen zijn er ook gelijkenissen  

o Expressie en herkenning van emoties 
o Karakteristieken van mannen/vrouwen 
o FFM 

o Big Five is cross-cultureel repliceerbaar, ook vanuit emic standpunt  
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o Maar deze structurele gelijkheid impliceert niet noodzakelijkj een 
gelijk belang. Het is niet omdat alle factoren in alle culturen 
voorkomen, dat alle factoren in elke cultuur even belangrijk is. 

� Agressie 
o Is meer gedrag dan een trek 
o Men moet de uitlokkende factor in acht nemen, kan verschil per cultuur 

� Moord 
o Landau 

o Suggereerde dat toenemende stress en wegvallen van sociale support gecorreleerd 
zou zijn aan criminaliteitstatistieken  

o Anderson 
o Suggereerden dat het warm klimaat gecorreleerd is met criminaliteit  

o Archer en Gartner 
o Suggereerden dat er mee criminaliteit en moord is in landen met recent 

oorlogsverleden. Geweld komt daar namelijk dan heel vaak in het picture en dat 
legitimeert op zekere hoogte het geweld.  

4.4  Individuele differences o  differences between cultures  
� Is het zinvol om te aggregeren over individuen binnen een cultuur om dan conclusies te 

trekken over die cultuur?  
o Culturen zijn niet homogeen 
o Klopt het stereotype dat we hebben van sommige culturen? 

o Zit er een kern van waarheid in?  

5  National character beoordeling  
� National character beoordeling  

o Wat klopt er allemaal van die stereotypen die wij hebben?  

5.1  Aggregate personality rat ings  
� Aggregate personality ratings  

o Zelf-en peerbeoordeling van persoonlijkheid o NEO-PI-R = aggregeren over individuen. 
Gestandaardiseerde scores (M=50, SD=10)  

o Parallellen tussen zelf-en peerbeoordeling scores (N,E,O,~C) 
o Aggregerende scores hebben nut  

� Aggregate FFM ratings make sense 
o Dataset waarin gekeken wordt naar zelf-en 

peerbeoordeling van persoonlijkheid 
o Mensen hebben in verschillende culturen 

zelfbeoordeling en peerbeoordeling van 
persoonlijkheid gegeven op 240 NEO-items 

o De gegevens ga je gaan optellen/aggregeren binnen elke cultuur 
o Als je aggregate ratings per land gaat correleren met GDP (Gross Domestic 

Prodcut/Bruto nationaal product) en HDI (Human Development index) dan ziet men dat 
er vrij sterke correlaties zijn voor extraversie, openess en agreeableness 
o Naarmate de landen in termen van aggregate ratings hoger scoren op E, O en A 

krijg je hogere scores in termen van BNP en HDI  
o Wanneer men kijkt naar consciëntieusheid o kleinere correlatie  
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o We verwachten nochtans een hoge correlatie bij deze factor, want ‘C’ is een goede 
predictor voor jobprestatie op individueel vlak  

o Dit is dus een mooi voorbeeld dat aantoont dat als je aggregeert over individuen, 
dat je die correlatie niet terugvindt  

� Conclusie  
o Aggregate ratings hebben wel zin want ze correleren positief met GDP en HDI, maar 

anderzijds is er ook een afwijking van de algemene norm 
� Landen rangschikken 

o Men kan de landen gaan rangschikken in termen 
van scores op de Big Five facotren volgens 
aggregate ratings  

o De scores worden getransformeerde naar een 
gemiddelde van vijftig  
o Landen die een score hoger hebben dan 50 = 

hogere score op N,E,O,A of C 
o Landen die onder de vijftig zitten = lage score 

op N,E,O,A of C 
� Voorbeeld: Stiptheid van de Duitsers 

o Als we kijken naar het stereotype 
hebben ze een hoge score op ‘C’ (52,3)  

� Boxplot 
o Ordening van 51 culturen.  
o Men gaat ze in termen van onderling verschillen en gelijkenissen 

tegenover elkaar plaatsen.  
o Men ziet welke culturen in termen van die patronen dichter bij 

elkaar liggen en welke verder van elkaar liggen.  

5.2  Schmitt et al.   
� Schmitt 

o Hoofdonderzoeker van het ISDP (International Sexuality Descripiton Project) 
o Het project gaat door in 56 landen  

o Onderzoek 
o Condoomgebruik, allerlei risicogedrag, fertiliteit o het is interessant om daar 

persoonlijkheidsfactoren naast te leggen  
o Men heeft daarom een BIG Five vragenlijst erin gestoken o de Big Five 

Inventory (BFI)  
o Dit correleert vrij goed met NEO-PI-R 

o Men kan kan dan gaan kijken naar aggregate scores in zeer veel verschillende 
landen 
o Men heeft 10 regio’s onderscheidden: Noord-Amerika (3), Zuid-Amerika 

(5), West-Europa (8), Oost-Europa (11), Zuid-Europa (6), Midden-Oosten 
(4), Afrika (7), Oceanië (3), Zuid-Asië (5), Oost-Azië (4) 

� Interessante patronen  
o Zijn te vinden in Oost-Azië (Hong Kong, Japan, Republiek of Korea, Taïwan) 

o Aggregate scores voor neuroticsme  
o Als mensen in Oost-Azië zichzelf beschrijven op die BFI dan zien we dat die 

groep de hoogste neurotische score krijgt 
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o Aggregate scores voor extraversie 
o Ze scores op extraversie het laagst 

o Aggregate scores voor openess 
o Ook voor openheid scoren ze het laagst 

o Aggregate scores voor agreaableness 
o Hierbij schiet Amerika en Afrika er uit. Azië is opnieuw het laagst  

o aggregate score op consciëntieusheid  
o Oost-Azië scoort hier laag op. Dit is merkant want dit is een regio die heel 

goed georganiseerd is. Hun treinen rijden preciezer dan de onze, maar toch 
beschrijven wij onszelf als consciëntieuzer 

o Afrikanen beschrijven zich als het meest consciëntieus, maar als je daar een 
boot wilt nemen om 3uur mag je blij zijn als hij diezelfde dag nog aankomt 

 

5.3  Terracciano et al.  
� Terracciano  

o Deed onderzoek waarin FFM aggregate gedrags patronen vergeleken worden met fFM 
nationale stereotypen 

� Onderzoek 
o Ze vroegen aan mensen uit verschillende  culturen ‘wat is het stereotype over je 

cultuur?’. 
o Het achterliggende idee is dat ze eigenlijk op die manier probeerden te kijken of 

stereotypen overeenkomen met aggregate persoonlijkheidsscores die mensen zelf 
geven in die cultuur  
o Voorbeeld populaire stereotypes  

o Fransen: charmant, aangenaam,… 
o Amerikanen: Gesloten en conservatief 
o Duitsers: extravert, vrekkig 

� Correspondentie NC-ratings  
o Je gaat dus nationale karakter scores (NC-ratings) gaan 

vergelijken met aggregate observer ratings o is hier 
een correspondentie?  

o Tabel 
o Als men gaat kijken naar de landen die het hoogst 

scoren (links) in termen van NC-stereotypen op 
neurotiscime en je gaat  naar de scores van die 
landen gaan kijken in termen van hoe scoren ze 
reëel op de NEO-PI-R 
o Als er overeenkomsten zijn tussen die stereotypen en hoe mensen zich in die 

cultuur echt gedragen dan moeten de waarden boven de 50 liggen.  
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o Maar als we gaan kijken naar de scores van die landen, vind je niet vaak veel 
hoger dan 50 (enkele uitzonderingen)  

o Als men kijkt naar de landen die het laagst scoren (rechts) zou je waarden moeten 
vinden die allemaal substantieel onder de 50 liggen 

o Conclusie 
o In het algemeen is er geen correspondentie, maar er zijn welk enkele 

uitzonderingen.  

6  Conclusies  
� Conclusies  

o Culturen maken een verschil o het is een van de meest belangrijkste factoren om naar 
te kijken 

o Meting: inspanning voor doen 
o Verschillen binnen culturen dikwijls groter dan verschillen tussen culturen!  
o Er is een spanningsveld tussen cultuur en individu o niet alles wat voor een cultuur 

geldt kan je toepassen op een individu uit die cultuur = men moet opletten met 
generaliseren.  

o Geen overeenkomsten tussen stereotypen en aggregate traits 
o Grenzen vervangen (niet alleen geografisch) 

� Meer multicultureel eten  

7  Take-away message  
� Take-away message  

o Cultuur is dynamisch 
o Operationalisatie van cultuur nis niet evident >< categorisatie  
o Emic-epic benaderingen 
o Analyseniveau is heel belangrijk o individu o culturele groep 
o Er bestaan een aantal modellen die verschillen tussen culturen beschrijven: zijn deze 

nog up to date? 
o Variatie binnen is veelal groter dan variatie tussen 
o ‘National Character’: Geen kern van waarheid 

8  Voorbeeld: Examenvraag 
� Welke van volgende gebruiken en attitudes zijn cross-cultureel universeel? 

1. Favoritisme tegenover de eigen groep 
2. Solidariteit met de zwakkere 
3. Sexuele jaloersheid 
4. Formeel onderwijs  

� Antwoord 
A. 1 en 2 zijn correct 
B. 1 en 3 zijn correct (zie boek pagina 198) 
C. 2 en 3 zijn correct 
D. 2 en 4 zijn correct 
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HOOFDSTUK 5 
Geslachtsverschillen 

1  Venten stri jken niet –  canvasreportage  
� Voor welke eigenschappen worden geslachtsverschillen gerapporteerd? 

o Verschillen in de hersenen  
o Mannen  

o Sneller geneigd tot risicovol gedrag 
o Moeite met sociale vaardigheden en zorgtaken  

o Andere manier van leven 
o Sociale druk zet aan tot 

o Rivaliseren bij jongens 
o Delen bij meisjes 

o Experiment 
o Jongens zijn actiever, niets kon hen boeien,  
o Meisjes kiezen voor boeken 

o Concurrentie 
o Jongens en meisjes gaan er op een andere manier mee om 

o Speelgoed 
o Wanneer jongens en meisjes met hetzelfde speelgoed moeten spelen zullen meisjes 

het delen en info geven en jongens erom vechten en elkaar bevelen geven 
o Vaardigheden 

o Jongens zijn beter in het oplossen van 3D problemen (ruimtelijk inzicht) 
o Meisjes kunnen zich verbaal vlotter uitdrukken  

o School 
o Meisjes doen het algemeen beter, behalve in de lessen fysica 

� Hoe groot zijn de verschillen? 
o Jongens onderbreken waarmee ze bezig zijn vier keer vaker dan meisjes. Meisjes 

spenderen gemiddeld twee keer zoveel tijd als jongens aan een taak 
o Een tienermeisje kan zich een kwartier lang concentreren op een taak, een jongen 5 

min. 
o Synoniemen geven o Meisjes scoorden hierop 5x hoger, jongens scoorde hierop 4x 

slechter 
o Ruimtelijk inzicht o Jongens scoren 5x hoger dan het gemiddelde, meisjes 9x slechter.  
o Meisjes leren 4x meer talen en ze behalen 2x zoveel goeie cijfers. 8x meer jongens 

worden van school gestuurd.  
� Welke methodieken worden gebruikt om geslachtsverschillen te onderzoeken? 

o Dierenproeven met hormonen 
o Observatie 
o Interview 
o EEG 
o fMRI 
o Natuurlijk experiment  
o Experimenteel onderzoek  
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� Welke verklaringsmodellen worden naar voor geschoven? 
o Biologische verklaringsmodellen 
o Sociale omgeving 
o Interactie  

2  Begrippenkader 
� Verschillen tussen  

o Geslachtsverschillen (seks differences) 
o Gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op bepaalde 

psychologisch, individuele karakteristieken, onafgezien van mogelijke oorzaken 
o biologische basis  

o Gender verschillen  
o Verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe een vrouw of 

man zich hoort te gedragen o omgevingsinvloeden belangrijkst (aspecten van 
opvoeding, cultuur, verwachtingspatronen  

o Voorbeeld 
o Het is mogelijk om een biologische vrouw te zijn, maar een mannelijke 

gedragspatroon te vertonen. Dus die gender verschillen gaan niet echt 
samen met biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ze 
gaan eerder samen met omgevingsinvloeden  

� Eagly  
o Hij wou dat we standaard zouden spreken over sekseverschillen of geslachtsverschillen 

in plaats van gender verschillen  
� Onderzoek en maatschappelijke belangstellingen 

o Belangstelling voor geslachtsverschillen in persoonlijkheid en intelligentie ving aan met 
de publicatie van het boek ‘The Psychology of Sex Differences’ 
o Dit boek werd geschreven nadat er honderden studies over geslachtsverschillen in 

persoonlijkheid en intelligentie werden bestudeerd  
o Conclusie uit het boek  

o Mannen en vrouwen zijn meer gelijkend dan verschillend  

2.1  Hoe worden geslachtsverschil len weergegeven  
� Uitdrukken van verschillen in geslacht  

o Gebeurt aan de hand van een Cohens d 
o Het is een effect size  

o Wordt berekend op volgende manier 
o Je moet de gemiddelde waarde van de karakteristieken bij mannen gaan 

verminderen met de gemiddelde waarde bij vrouwen om vervolgens dat 
verschil te delen door de standaarddeviatie van je populatie 
o Op die manier bekom men de grootte van het verschil tussen 

manen en vrouwen  
o Het is dus een gestandaardiseerde maat  

o Geeft weer hoe groot het verschil is tussen mannen en vrouwen bij een 
bepaalde karakteristiek  

o Waarden 
o Een effect size kleiner dan .20 is een verwaarloosbaar verschil 
o Een effect size tussen .20 en .50 is een klein effect 
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o Een effect size tussen .50 en .80 is een middelmatig effect 
o Een effect size groter dan .80 is een groot effect   

� Grafiek 
o X-as o gooiafstand van mannen en vrouwen 
o Effect size = 2  
o Conclusie 

o Mannen en vrouwen verschillen sterk in de mate van hoe 
ver ze een object kunnen gooien  

o Maar er is ook een overlap 
o Het groen stuk geeft de hoeveelheid vrouwen weer die beter gooien dan de 

gemiddelde man.  
o Er zijn ook mannen die slechter gooien dan de gemiddelde vrouw  

� Conclusie 
o Er is veel meer variatie te vinden binnen een geslacht dan tussen de geslachten  
o Hoe groot de effect size ook is, hoe groot de verschillen ook tussen mannen en vrouwen 

voor een bepaalde karakteristiek o er is een grote overlap  

2.2  Minimalists en maximalists  
� Verschillende visies  

o Minimalisten 
o Zij zeggen dat de effect size van geslachtsverschillen doorgaans echt zeer klein 

zijn, vaak zelfs verwaarloosbaar  
o Bovendien is de overlap tussen de distributies van mannen en vrouwen zo 

groot, dat het zelf moeilijk is om te gaan spreken over dé man dé vrouw  
o Maximalisten  

o Zij zeggen dat de geslachtsverschillen wel niet altijd even groot zijn maar dat je 
hoe dan ook die effect size niet mag trivaliseren  

o Zelfs kleine geslachtsverschillen kunnen grote praktische gevolgen hebben  

3  Gender stereotypen  
� Onze overtuigen over hoe mannen en vrouwen zijn hebben 3 componenten  

o Cognitieve component 
o Weerspiegelt de mate waarin we mensen gaan onderverdelen in verschillende 

sociale categorieën 
� Zo kunnen we mannen gaan onderverdelen in de categorie ‘brave 

familieman’ of in de categorie ‘player’ 
o Affectieve component 

o Bevat de mate van sympathie of antipathie die we gaan ontwikkelen voor 
verschillende sociale categorieën 

o Gedragsmatige component  
o Je gaat je gaan gedragen naar de affect 

� Bepaalde mannen gaan discrimineren omdat ze volgens jou tot een 
bepaalde sociale categorie behoren ‘bv. players’ 

� De inhoud van gender stereotypen  
o Zijn cultureel universeel = gelijk over verschillende culturen heen  

o Vrouwen = communual oriented o vrouwen worden gezien als iemand die grag 
verbonden is met de groep  
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o Mannen = instrumental o mannen worden gezien als een individu die liever 
onafhankelijk zijn ten aanzien van de groep  

� Binnen het mannelijke en vrouwelijke stereotype hebben we verschillende subtypen  
o Vrouwen o 3 subtypes 
o Mannen o 5 subtypes  

 

 

 

 

 

 

 

� Reële impact van stereotypen  
o Genderstereotypen hebben een reële impact op ons dagelijks leven 
o Vooroordelen  

o Vraagprijs van een tweedehands auto wordt systematisch verhoogd wanneer de 
potentiële koper een vrouw is, dan wanneer de potentiële koper een man is. Dit is 
het gevolg van het stereotype voorbeeld dat mannen meer dingen weten over 
auto’s  

o Wanneer de slachtoffer van een moord een man is wordt er een hogere 
schadevergoeding uitgewezen dan wanneer het een man is omdat de man gezien 
wordt als kostenwinner  

3.1  Vrouweli jkheid, mannelijkheid en sekserol oriëntatie  
� Conceptualisatie  

o Voor de jaren 70 
o De seksuele oriëntatie ten aanzien van persoonlijkheid conceptualiseerde men 

aan de hand van en enkelvoudige dimensie die gaat van de pool vrouwelijkheid 
naar de pool mannelijkheid  

o Vanaf de jaren 70 
o Twee onafhankelijke dimensies o de vrouwelijke en mannelijke dimensie  

� Hoe kan men dit meten? 
o Bem’s Seks Role Inventory  

o Dit model meet in welke mate individuen confirmeren aan het cultureel en 
maatschappelijk verwachtingspatroon over wat iemand hoort te doen of hoe 
iemand zich dient te gedragen in functie van het geslacht  

o De vragenlijst laat toe om om scores te berekenen voor dimensies mannelijk of 
vrouwelijk 

o Op basis van de twee scores van de twee dimensies kunnen de individuen die 
die vragenlijst hebben ingevuld, onderverdeeld worden in 3 categorieën 

� 3 categorieën 
o Masculinity 
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o Hoog scoren op mannelijkheid en laag op vrouwelijkheid o typisch mannelijke 
seksroloriëntatie ten aanzien van de persoonlijkheid  

o Wordt gemeten door adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen 
(dominant, aggresief)  

o Femininity 
o Hoog scoren op vrouwelijkheid en laag op mannelijkheid o typisch vrouweljike 

seksroloriëntatie ten aanzien van de persoonlijkheid 
o Wordt gemeten door adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen 

(empathisch, zorgzaam,…)  
o Androgyn 

o Je scoort op beide dimensies hoog 
o Wordt gemeten aan de hand van adjectieven die dezelfde sociale wenselijkheid 

hebben voor mannen én vrouwen (stiptheid, planmatigheid, georganiseerd,…) 
� Kritiek  

o Eerste kritiek 
o De twee onafhankelijke dimensies om de seksroloriëntatie te gaan 

conceptualiseren werd in vraag gesteld o uit onderzoek leek dat wanneer iemand 
een hoge score heeft op de dimensie vrouwelijkheid, dat die per definitie al een 
lagere score had op de definitie mannelijkheid en omgekeerd  

o Dus de initiële conceptualisatie is toch wel de best o beter spreken over 
enkelvoudige dimensie  

o Tweede kritiek  
o Kritiek op de externe validiteit. De vragenlijst mat niet wat men beweerde te 

meten. Het mat niet de mate waarin iemand confirmeert met het sociale 
verwachtingspatroon van hoe een man of een vrouw zich moet gedragen  

� Nieuwe conceptualisatie  
o Gender schemata o hoe sociale informatie wordt verwerkt op grond van sexe-

georiënteerde associaties  

 

 

4  Geslachtsverschil len in persoonli jkheidstrekken (VFM en enkelvoudige 
trekken) 
� Structurele of mean-level verschil?  

o Dimensionele structuur van persoonlijkheid is gelijk bij mannen en vrouwen 
o Kan samengevat worden in de Big Five  
o Men kan het generaliseren over de geslachten heen 

o Er kunnen wel verschillen in gemiddelde zijn tussen mannen en vrouwen 
o Verwijst naar de geslachtsverschillen  

4.1  Onderzoekmethoden  
� Onderzoekmethoden 

o Er zijn verschillende onderzoeksmethoden om die geslachtsverschillen in 
persoonlijkheidstrekken systematisch te onderzoeken 
o Narratieve methode 
o Meta-analyse 
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o Comprehensieve en cross-culturele meting 

4.1.1  Narratieve methode  
� Narratieve methode  

o Kwalitatief 
o Voorbeeld o Boek van Maccoby en Jacklin die de belangstelling in geslachtsverschillen 

aanwakkerde 
o Significante en niet-significante verschillen noteren en groeperen per trek  

o Op basis van het aantal verschillen en de consistentie van de richting van het 
verschil o besluiten tot een generaliseerbaar verschil  

o Conclusie uit de kwalitatieve review  
o In termen van persoonlijkheid hebben ze maar één trek een generaliseerbaar 

verschil gevonden tussen mannen en vrouwen o trek van agressiviteit 
o Resultaten = mannen scoren hoger op aggresiviteit  

4.1.2  Meta-analyse  
� Meta-analyse 

o Kwantitatief  
o Verzamelen van (gepubliceerde) studies  
o Feingold 

o Between-group effect size gaan berekenen 
o Effect sizes groeperen per trek 
o Effect sizes kwantitatief groeperen en vergelijken per trek 
o Heranalyse van voorgaande studies van geslachtsverschillen 

o Ditmaal gebruik makend van kwantitatieve technieken (verschillend van 
Maccoby en Jacklin) en met inclusie van meer recente studies  

o Analyse van normatieve gegevens gerapporteerd in handleidingen van 
persoonljkheidsvragenlijsten met inbegrip van de studie van effect size over 
vragenlijsten, edities van vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/cultureen  

� Meta-analyse over geslachtsverschillen in persoonlijkheid 
o Een MA-schatting voor verschillen tussen mannen en vrouwen voor negen 

persoonlijkheidskarakteristieken  
o Hij deelde die 9 persoonlijkheidskarakteristieken op in de framework van het VFM 
o De resultaten worden uitgedrukt in effect sizes 

o + = mannen scoren hoger dan vrouwen 
o - = vrouwen scorren hoger dan mannen 

o Tabel 
o Voor maar 2 van de 9 persoonlijkheidstrekken 

wordt er een betekenisvol verschil gevonden 
o Mannen scoren hoger op assertiviteit 
o Vrouwen scoren hoger op tender-

mindedness 

4.1.3  Comprehensieve en cross -culturele meting  
� Comprehensieve en cross-culturele meting  

o Kwantitatief  
o Voordeel 
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o Ze kijken niet enkel over culturen heen, maar kijken ook in welke mate die 
geslachtsverschillen in persoonlijkheid wel of niet verschillen van cultuur tot cultuur 

o Ze zijn comprehensief omdat ze meerdere persoonlijkheidstrekken tegelijkertijd 
bestuderen.  

� Grafiek 
o Onderzoek 

o Samenvatting van geslachtsverschillen in 
persoonlijkheidstrekken in de jong-en late volwassenheid  

o Men kan kijken doorheen de volledige volwassenheid welke 
persoonlijkheidstrekken geslachtsverschillen substantieel zijn en 
voor welke niet  

� Tabel 
o Op niveau van persoonlijkheidstrekken 

o Vrouwen scoren hoger dan mannen o maar het verschil is slechts betekenisvol 
voor twee van de vijf persoonlijkheidstrekken  

o Op niveau van de facetten  
o Vooral de facetten van neuroticisme en altruïsme bij vrouwen is consistent hoger 

dan bij bannen  
o Beide scoren op verschillende facetten hoog bij eenzelfde trek 

o Mannen kunnen zo hoog scoren op dominantie/assertiviteit en avonturisme wat 
facetten zijn van extraversie 

o Vrouwen kunnen zo hoog scoren op sociabiliteit en vrolijkheid wat eveneens 
facetten zijn van extraversie  

4.1.3.1  Conclusie cross-culturele studies  
� Conclusie  

o De effectsizes zijn bescheiden o ze liggen vaak tussen .25 en .50 
o De geslachtsverschillen die men vindt voor bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn in lijn 

met meta-analytische bevindingen van Hall en van Feingold  
o Dezelfde geslachtsverschillen vindt men ook terug bij de jongvolwassenheid en latere 

volwassenheid  o de geslachtsverschillen zijn genereerbaar over subgroepen binnen de 
volwassenheid  

o De geslachtsverschillen zijn consistent met de stereotypen in termen van 
persoonlijkheid, maar zijn wel vaak een overdrijving van de reële geslachtsverschillen in 
persoonlijkheid  

o Grootte van geslachtseffecten verschilt naargelang cultuur  

4.2  Cross-cultureel onderzoek naar geslachtsstereotypen  
� Onderzoek naar geslachtsstereotypen  

o Welke persoonlijkheidskarakteristieken worden typisch aan mannen en vrouwen 
toegeschreven? 

� Onderzoek door Williams en Best  
o Onderzoek hiernaar is cross-cultureel gebeurt o in 30 verschillende culturen  

o Dit aan de hand van een Adjective Check List (ACL) 
o Hierdoor ontstond er een reeks persoonlijkheidsadjectieven 
o De deelnemers moesten aanduiden wat in hun ogen typisch mannelijk en 

typisch vrouwelijke adjectieven waren  
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o Zo kwam men erachter hoe mannelijk of vrouwelijk elke adjectief is in een 
cultuur 
o Hoog percentage = adjectief is typisch voor mannen  
o Laag percentage = adjectief is typisch voor vrouwen  

o Resultaat 
o Geslachtsstereotypen zijn relatief bescheiden in grootte, doch consistent over 

culturen heen  

4.3  Cross-culturele studies vanaf 18 jaar –  conclusies 
� Conclusies  

o Men wou weten waarom die reële en stereotype geslachtsverschillen in persoonlijkheid 
groter waren in individualistische culturen dan in collectivistische/conservatieve 
culturen  
o Men is die geslachtsverschillen op cultuurniveau gaan correleren met een aantal 

cultuurmaten 
o Deze cultuurvariabelen of variabelen om een cultuur in kaart te brengen = de 

Hofstede dimensies  
o Machtafstand 
o Individualisme vs. collectivisme 
o Masculiniteit vs. fermiteit 
o Onzekerheidsvermijding  

o Lange termijn vs. korte termijn oriëntatie  
� Bevindingen uit twee cross-culturele onderzoeken  

o Geslachtsverschillen in persoonlijkheidstrekken zijn positief geassocieerd (r=.71, p >.1) 
met de Hofstede dimensie individualisme 
o Westerse culturen met individualistische waarden en met inwoners die meer 

assertief en progressief zin vertogen grotere geslachtsverschillen in persoonlijkheid, 
in vergelijking met de niet-Westerse, collectivistische culturen  

o Met andere Hofstede dimensies werden er geen significante samenhangen gevonden  
o Geslachtsverschillen in persoonlijkheid zijn meer uitgesproken in welvarende, gezonde 

culturen waar vrouwen gelijkaardige opleidingsopportuniteiten hebben als mannen  
o Associatie tussen geslachtsverschillen en nationale statistieken 

o Positief: Bruto Nationaal Product, levensverwachting van vrouwen 
o Negatief: vruchtbaarheid, geletterdheid van vrouwen  

4.4  Cross-culturele geslachtsverschi l len in VFM voor 18 jaar  
� Review 

o Tot nu toe ging het over geslachtsverschillen in de volwassenheid, maar in welke mate 
gaan de bevindingen op voor de leeftijd onder 18 jaar?  

� Studie De Bolle 
o The emergence of seks differenes in personality trait in early adolescente o A cross-

sectional, cross-cultural study 
o Er werden in 23 verschillen culturen informantbeoordeling verzameld over 

adolescenten tussen 12-17 jaar 
o Deze studie is handig omdat we kunnen nagaan of die geslachtsverschillen die we 

kunnen zien in de volwassenheid voor persoonlijkheidstrekken ook op een gegeven 
moment in de adolescentie beginnen te ontwikkelen, of er al altijd geweest zijn.  
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o Resultaten ‘Wanneer ontstaan geslachtsverschillen?’ 
o O en C 

o Reeds ontwikkeld op 12 jaar. Vroeger zou ook kunnen maar dat kunnen we 
niet met zekerheid vastleggen omdat de leeftijdgrens van de studie 12 jaar is.  

o N 
o Rond 14 jaar o meer voor meisjes dan jongens.  

o A 
o Rond 17 jaar 

o Complexere patronen voor E en A, maar ontwikkeld tegen 17 jaar 
� Conclusies 

o Met toenemende leeftijd  
o Geslachtseffecten van persoonlijkheid in adolescentie convergeren (richting en 

magnitude) met geslachtsverschillen persoonlijkheid in volwassenheid  
o Geslachtsverschillen voor persoonlijkheid trekken die typisch vrouwelijk zijn (N facetten) 

ontwikkelen zich sneller dan geslachtsverschillen voor persoonlijkheidstrekken die 
typisch mannelijk zijn ( O facetten = openheid, E = avonturisme) 

o Dit patroon is gelijkend in verschillende culturen  

4.5  Geslachtsverschil len in altruïst isch gedrag  
� Geslachtsverschillen in altruïstisch gedrag  

o Experimentele studies o Vrouwen stellen meer altruïstisch gedrag dan mannen  
o Observationele studies o Dit verschil kan niet altijd bevestigd en aangetoond worden 

o Voorbeeld o Pech simulatie-studie  
o Iemand staat aan de kant van de weg met een lekke band  
o Er wordt geobserveerd hoeveel mannen en hoeveel vrouwen effectief stoppen 

om die persoon te helpen om die lekke band te vervangen  
o Er bleken meer mannen te stoppen om te helpen o dit hoeft wel niet 

contradictorisch te zijn met de experimentele studies omdat vrouwen zich 
misschien niet veilig voelen, omdat ze misschien hun vaardigheden te laag 
inschatten.  

o Voorbeeld o Kassa experiment = genderneutrale situatie  
o Persoon staat aan de kassa met zijn aankopen maar hij laat iets uit zijn handen 

vallen 
o In zo’n situatie blijkt dat veel meer mannen hulp bieden om op te kuisen.  

o Maar opnieuw hoeft dit niet de resultaten van de experimentele studie 
tegen te spreken. Zo kan het zijn dat mannen meer altruïstisch gedrag 
stellen te aanzien van vreemden en dat vrouwen meer geneigd zijn 
altruïstisch gedrag te stellen ten aanzien van bekenden.  

o Dit wordt ondersteund door de empirie o vrouwen doen meer aan 
vrijwillergswerk  

� Conclusie 
o Er is in dit onderzoek een noodzaak om verschillende designs en methode te gebruiken 

om een goed inzicht te krijgen in geslachtsverschillen  
o Belangrijk is dat we niet zozeer de focus leggen op hoeveel mannen en vrouwen van 

elkaar verschillen in bepaalde persoonlijkheidstrekken. We moeten eerder de vraag 
stellen onder welke condities mannen en vrouwen ander gedrag gaan stellen o dit 
leert ons veel meer over geslachtsverschillen  
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4 .6  Geslachtsverschil len in empathie en sociale perceptie  
� Empathie en sociale perceptie  

o Het zijn de basisvoorwaarde voor het stellen van altruïstisch gedrag  
� Onderzoek van Lennon en Eisenberg  

o Vrouwen beoordelen hun empathisch vermogen als beter ontwikkeld  
o Dit is ook experimenteel bevestigd o vrouwen scoren hoger op empathie dan 

mannen  
� Onderzoek van McCornack ene Parks 

o Vrouwen zijn beter in detecteren van misleiding bij mannelijke partners dan visa versa.  
o Vrouwen zijn meer accuraat in het detecteren dat hun mannelijke partner leugens 

verteld, dan dat een man dat bij zijn vrouw kan detecteren  

4.7  Geslachtsverschil len in emotionele expressie  
� Geslachtsverschillen en emotionele expressie 

o Studie van Brebner 
o In 41 landen  
o Hij vroeg aan mannen en vrouwen hoe vaak 

(frequentie) ze positieve en negatieve gevoelens 
ervaren, alsook de intensiteit van de gevoelens 

o Resultaten  
o Vrouwen rapporteren meer (frequenter) en 

intenser positieve en negatieve emoties  
o ES is doorgaans klein 

4.8  Geslachtsverschil len in agressie  
� Geslachtsverschillen in agressie  

o Mannen scoren hoger op agressief gedrag dan vrouwen 
� Hyde 

o Mannen scoren hoger met betrekking tot aggresief gedrag  
o Maar ½ standaarddeviatie o het is dus maar een moderaat verschil tussen 

mannen envrouwen  
� Eagly en Steffen 

o Zij zeiden ook dat mannen hoger scoorden dan vrouwen op aggresief gedrag maar dat 
het er wel van afhangt op welk type aggresie men focust  
o Mannen scoren hoger op fysieke maten van agressie 
o Er is een minder groot verschil voor psychologische of sociale vormen van agressie 

tussen mannen en vrouwen  
� Figuur – arrestaties voor geweldpleging  

o Niet tegenstaand dat er een moderaat verschil is, 
blijkt dit wel verregaande gevolg te hebben voor 
het gedrag in het dagdagelijkse leven.  

o In de grafiek zien de frequentie van geweldpleging 
naargelang de leeftijd o op bijna elke leeftijd 
overtreffen de mannen de vrouwen ruimschoots  

4.9  Geslachtsverschil len in zelfwaarde  
� Geslachtsverschillen in zelfwaarde  
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o Vrouwen scoren lager met betrekking tot globale-zelfwaarde dan mannen 
o Er blijkt een soort ontwikkelingsverloop in te detecteren  

o Op jonge leeftijd verschillen jongens en meisjes niet in zelfwaarde 
o Naarmate ze ouder worden (latere adolescentie) ontstaat er een piek waar meisjes 

duidelijk minder hoog scoren dan jongens.  
o Later zakt dit verschil terug   
o Het is pas na 60 jaar dat vrouwen hoger scoren op zelfwaarde dan mannen  

4.10  Geslachtsverschil len in interesses  
� Geslachtsverschillen in interesse  

o Mannen en vrouwen verschillen ook in interesse  
o RIASEC o mensen en dingen dimensie  

o Vrouwen hebben meer interesse in beroepen die handelen rond mensen 
o Mannen hebben meer interesse in beroepen die handelen rond dingen  

4.11  Geslachtsverschil len in depressie  
� Geslachtsverschillen in depressie  

o Hier is er ook spraken van een ontwikkelingsverloop  
o Kindertijd o geen geslachtsverschil 
o Vanaf adolescentie o vrouwen 1.5 tot 3 keer meer kans op depressie 
o Volwassenheid  

o 25% van de vrouwen minimaal 1 episode 
o 10% van de mannen  

o Er zijn ook verschillen in symptomatologie van mannen en vrouwen 
o Oorzaken 

o Verschil in ruminatie/piekeren  
o Ontevredenheid met fysiek voorkomen en schoonheid  

4.12  Geslachtsverschil len in conformiteit   
� Asch-perceptie experiment  

o Deelnemers moeten simpele vragen beantwoorden o Welke lijnen zijn even lang 
o Ze moeten dit doen in groep en overleggen met de andere leden om tot het juiste 

antwoord te komen. Wat de proefpersoon niet weet is dat alle andere personen 
handlangers zijn. 

o De handlangers geven antwoorden die in de ogen van de proefpersoon fout zijn.  
o Er wordt gekeken in welke mate die proefpersoon gaat confirmeren met de andere 

leden van de groep  
o Later werd gevraagd waarom ze confirmeren  

o Verschillende redenen: Sommige waren echt overtuigd dat zijzelf verkeerd waren, 
andere gaan gewoon gaan confirmeren om ongemakt te voorkomen  

� Algemeen 
o Vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen  

� Eagli en Carli 
o Het effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw is.  

o Er is hier geen geslachtsverschil = mannen en vrouwen confirmeren even vaak  
o Wanneer een proefleider een man is confirmeren de vrouwen meer  
o Effect en belang van de sociale context!  
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5  Geslachtsverschil len in intel l igentie  

5.1  Geslachtsverschil len voor ‘G’  
� G-factor  

o Is de uitdrukking voor de algemene intelligentie  
o Bevat crystallized intellligence = aangeleerde vaardigheden en kennis o is dus zeer 

cultureel gevoelig 
o Bevat ook fluid intelligence = redeneervermogen o minder cultuurgevoelig 

� Onderzoek van Court 
o Hij heeft uitgewezen dat er doorgaans slechts beperkte geslachtsverschillen zijn of zelfs 

geen voor de Raven’s Progressive Matrices (RPM = intelligentietest om de fluid 
intelligence te meten)  

� Onderzoek Anderson  
o Geen geslachtsverschillen voor WAIS of RPM 

� Onderzoek lynn en Irwing  
o De voorgaande onderzoeken zijn meer kwalitatieve onderzoekmethodes gebaseerd = 

narratieve methodes en geen MAs 
o Ze wouden de geslachtsverschillen voor algemene intelligentie kwantitatief schatten 

o Ze deden studies over de RPM in 40 landen  
o Resultaten 

o Tot 15 jaar o geen geslachtsverschil in intelligentie 
o 15-19 jaar o mannen scoren 2 IQ-punten hoger dan vrouwen 
o Volwassenen o mannen scoren 5 IQ punten hoger dan vrouwen   

� Meta-analyse 
o Mannen scoren hoger in termen van spatiale intelligentie dan vrouwen  
o Vrouwen scoren hoger in termen van verbale intelligentie  

6  Verklaringsmodellen 
� Verklaringsmodellen  

o Hoe ontstaan de geslachtsverschillen voor persoonlijkheid en intelligentie? 
o Wat ligt aan de basis daarvan?  

6.1  Verklaringsmodellen mean level verschil len in PH  

6.1.1  Sociaal-culturele modellen  
� Socialisatie-theorie   

o Stelt dat meisjes en jongens ander worden opgevoed. 
o Meisjes krijgen poppen, jongens auto”s. 
o Minder getolereerd als jongens weten  

� Social learning theorie (Bandura) 
o Jongens en meisjes leren wat gepast is voor hun geslacht en wat niet  

� Sociale rollen theorie 
o Mannen = nemen broodwinningspositie in  
o Vrouwen = nemen familierol in  
o Het is toetsbaar geworden door gewijzigde rollenpatronen  

o De rollen worden steeds meer gelijk gesteld  
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o Als de sociale rollen theorie een valide theorie is voor geslachtsverschillen in 
persoonlijkheid te verklaren dan is de hypothese dat wanneer de sociale rollen meer en 
meer verdwijnen, de geslachtsverschillen ook meer en meer zouden moeten verdwijnen 
o Maar cross-cultureel onderzoek leert ons dat net het tegenovergestelde gebeurt. 
o Geslachtsverschillen in persoonlijkheid zijn meer uitgesproken in westerse culturen 

waar die sociale rollen naar elkaar zijn toe geëvolueerd  
o In de meer traditionele, collectivistische culturen waar de sociale rollen nog 

aanwezig zijn, zijn er minder geslachtsverschillen in persoonlijkheid  
o Conclusie 

o De sociale rollen theorie is geen goede theorie  
� Effecten van referentiegroepen 

o Traditionele, collectivistische cultuur 
o Volgens deze theorie vergelijken vrouwen binnen traditionele, collectivistische 

culturen zichzelf met andere vrouwen wanneer ze zichzelf moeten beoordelen in 
termen van persoonlijkheid. Mannen vergelijken zich binnen deze traditionele 
culturen met andere mannen.  

o Geslachtsverschil is hier kleiner omdat men een andere referentiegroep gebruikt = 
unisekse referentiegroep 

o Westerse, Individualistische culturen 
o Hierin vergelijkt men zichzelf bij zelfbeoordeling met zowel mannen als vrouwen!  
o Hierdoor is er meer geslachtsverschil binnen de individualistische culturen  

o Conclusie 
o Deze theorie is ook geen goede  
o Dit ondervond men na onderzoek over geslachtsstereotypen  

o Men vraagt in dergelijke onderzoeken wat nu typisch mannelijk en typisch 
vrouwelijk is  

o Men geeft dus duidelijk de referentiegroep aan = ofwel mannen ofwel 
vrouwen 

o Maar toch blijken de individualistische culturen meer geslachtsstereotypen 
te hebben dan de collectivistische  

o Het verschil in referentiegroep kan dus niet de verklaring zijn waarom 
geslachtsverschillen meer uitgesproken zijn in westerse culturen  

� Attributie theorie 
o Deze theorie lijkt wel geschikt als verklaring waarom geslachtsverschillen 

uitgesprokener zijn in de westerse culturen.  
o Individualistische cultuur  

o De theorie stelt dat wanneer een vrouw zich vriendelijk gedraagt, haar gedrag 
toegeschreven zal worden aan haar persoonlijkheid want de vrouw heeft de 
vrijheid om te gedragen zoals zij zelf wilt 

o Collectivistische cultuur 
o Hier gaat men de vriendelijkheid niet toeschrijven aan de persoonlijkheid, maar 

meer aan het confirmeren omdat men dat verwacht van haar.  
� Expectancy model  

o Personen gaan zich in functie van stereotypen gedragen  
� Artifact model  

o Respons karakteristiek over wat mannen/vrouwen als groep belangrijk vinden.  
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o Deze theorie stelt dat de geslachtsverschillen voor persoonlijkheid niet echt 
betekenisvol zijn en dat mannen en vrouwen de persoonlijkheidsitems van een 
persoonlijkheidsvragenlijst andere interpreteren waardoor er geslachtsverschillen 
ontstaan  

o Het is geen goede theorie  

6.1.1.1  Conclusie sociaal -culturele modellen  
� Conclusie sociaal-culturele modellen  

o Ze doen geen uitspraak over de oorsprong van deze rolmodellen  
o Vraagstuk van causaliteit o Wat veroorzaak wat?  

6.1.2  Biologische modellen  
� Biologische modellen  

o Aangeboren geslachtsverschillen (temperament)  
o Hormonen 

o Testosteron is positief gecorreleerd met agressie/ dominantie/ 
loopbaankeuze/ sexuele drift  
o Maar dit is een bidirectionele relatie o een onderzoek bij apen 

toont aan dat wanneer apen veranderen van status, hun 
testosterongehalte in hun bloed wijzigt  

o Oorsprong geslachtsverschillen in hormonen?  
o Chromosomaal  

o Verschillen zijn te wijten aan verschillen in chromosomen 
o Vrouwen 2X chromosomen o affectieve stoornissen (angst, 

depressie) te relateren aan een mutant gen op het X-chromosoom  

6.1.3  Evolutionaire psychologie theorie  
� Evolutionaire psychologie theorie  

o Mannen en vrouwen zijn individuen binnen eenzelfde soort o ze zijn doorheen de 
evolutie op grotendeels dezelfde wijze geëvolueerd  
o Maar doordat ze werden blootgesteld aan verschillende uitdagingen zijn ze anders 

gaan ontwikkelen in termen van persoonlijkheid  

6.1.4  Combinatie van voorgaande  
� Combinatie  

o Al de verschillende theorieën verklaren allemaal samen wel iets, maar het is beter om ze 
te gaan combineren om het complex geheel van geslachtsverschillen in persoonlijkheid 
te gaan verklaren.  

6.2  Verklaringsmodellen mean level verschil len in intell igentie  

6.2.1  Biologische verk laringsmodellen voor ‘G’  
� Verklaringsmodellen voor ‘G’  

o Het verschil in intelligentie is terug te brengen op een verschil in hersengrootte  
o Onderzoek toonde aan dat hersengrootte positief correleerde meet intelligentie  
o Mannen hebben vaker een grotere hersenpan dan vrouwen o verklaart waarom 

de mannen een gemiddelde IQ van 5 punten hoger hebben dan vrouwen  
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o Deze theorie verklaart waarom er een verschil is in intelligentie tussen mannen en 
vrouwen in de volwassenheid, maar niet voor die periode. 
o Het kan geen verklaring bieden voor de ontwikkelingsverloop in 

geslachtsverschillen in intelligentie  

6.2.2  Biologische verklaringsmodellen voor spatial  intel l igence  
� Evolutietheorie  

o Een betere spatiale intelligentie gaf mannen een grotere kans op voortplanting.  
o Bevoorrading, op zoek gaan naar eten 
o Reikwijdte van leef-/paringsgebieden, grotere afstanden 
o Oorlog voeren – in hinderlaag lokken van andere mannen  

� Werking/functioneren van de hersenen 
o Lateralisatie  

o RHH staat in voor mentale rotatie en ruimteperceptie 
o LHH staat in voor de taal  

o Rilea 
o Mental ration task 
o Mannen gebruikten voor de taak alleen RHH 
o Vrouwen zullen beide hersenhelften gebruiken voor het oplossen van zo’n spatiale 

intelligentietaak o is een minder efficiënt strategie 
o Voor het oplossen van taalopdrachten is het dan wel weer efficiënt om beide 

hersenhelften te gebruiken = vrouwen scoren daarom beter in taal  
o Haier 

o MRI bij personen die WAIS aflegden (grijze materie = info verwerking, witte materie 
= transmissie) 

o Zowel bij mannen als vrouwen is er een positieve correlatie tussen de massa grijze 
materie in de hersenen enerzijds en de IQ-score anderzijds  
o Dit is wel gerelateerd aan andere gebieden in de hersenen voor mannen dan 

voor vrouwen  
o Vrouwen = associatie met intelligentie is te merken in de gebieden 10,44 

en 45. Het hangt samen met de witte materie in de hersenen 
o Mannen = associatie met intelligentie is te merken in de gebieden 

8,9,39,40. Het hangt samen met de grijze materie in de hersenen  
� Testosteron en estradiol (een oestrogeen)  

o Mannen en vrouwen hebben verschillende oriëntatiestrategieën 
o Verschillen in hormonen zijn gekoppeld aan verschillen in spatiale intelligentie  
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6 .2.3  Omgevingsinvloeden  
 

 

 

 

 

 

� Afbeelding 
o Verklaringsmodellen van geslachtsverschillen in spatiale intelligentie vanuit de 

omgevingsinvloeden kunnen in drie stromingen opgesplitst worden  
o Stereotypes buiten onderwijs  

o “Socialisatietheorieën” 
o Ouders laten jongens meer (ruimtelijk) exploreren, een  dochter gaan ze 

meer beschermen  
o De keuze van speelgoed is ook verschillend 

o Jongens o blokken, auto’s, computer games, puzzels = ruimtelijke 
vaardigheden 

o Meisjes o poppen, winkeltjes o verbale sociale vaardigheden  
o Reëel geslachtsverschillen vind je ook terug in self-estimated intelligentie 

door ouders  
o Stereotypes binnen onderwijs  

o Studiekeuze  
o Jongens o technisch 
o Meisjes o sociaal  

o Self-fulfilling prophecy in de klas  
o Testscores worden eerder beïnvloed door wat ze denken te kunnen 

door wat ze reeël kunnen   
o Stereotype threat  

o Personen hebben het gevoel dat andere naar hen kijken vanuit een 
negatief stereotype dat die andere ook bevestigd wil zien.  
� Voorbeeld  

o vrouw kijkt naar andere vrouw die het slecht doet op een 
spatiale taak en ze denkt dat dit bij haar ook het geval zou 
zijn met als gevolg dat ze dus werkelijk ook slechter gaan 
presteren op die taak.  

o Mannen die naar andere mannen observeren zullen denken 
dat ze dit ook kunnen wanneer die andere man ook iets 
goed kan.  

o IE technologie – SES  
o Derde categorie van omgevingsinvloeden die kunnen bijdragen tot 

geslachtsverschillen in intelligentie is de interactie die er bestaat tussen 
technologie en SES  
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o Jongens zijn meer geïnteresseerd in computergames en technisch 
speelgoed. Maar ouders met een lagere SES hebben niet het geld om 
zulke spelen te komen. In hogere SES hebben de jongens wel de kans 
om zulke zaken te krijgen met als gevolg dat zij het beter doen in 
spatiale intelligentietaken dan meisjes .  
o Maar dit geslachtsverschil is niet terug te vinden bij lagere SES-

groepen  
o Het is eerder een verklaringsmodel voor het geslachtsverschil 

in spatiale intelligentie dat teruggevonden wordt in meer 
hogere SES-groepen  

7  Maatschappeli jke betekenis en impact en reflect ie  
� Maatschappelijke discussie  

o Zijn stereotypen accuraat 
o Overbeklemtoning omtrent de agressiviteit van mannen en de verbale 

bekwaamheid van vrouwen 
o Onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval 
o Accuraat: mannen zijn meer rusteloos en hebben betere spatiale vaardigheden 

o De verschillen binnen elke groep zijn veel groter dan tussen groepen 
o ES voor geslachtsverschillen in intelligentie en persoonlijkheid zijn relatief klein  

8  Take-away message  
� Take-away message  

o Er zijn geslachtsverschillen voor een aantal constructen uit de differentiële psychologie 
o niet qua structuur, wel voor gemiddelde score 

o Effect sizes zijn veelal beperkt 
o Verschillende verklaringsmodellen gesuggereerd; waarschijnlijk een combinatie van 

hiervan 
o Cruciaal o hoe gaan we om et deze verschillen o minimalistische vs. maximalistische 

visie 
o Doorbreken speelgoedkeuzes, studiekeuzes 
o Differentieël normeren bij selectie 
o Positieve acties: bij aanwerving positieve discriminatie van vrouwen  

o Niet alleen verschillen op zich bestuderen, maar ook situationele context waarin 
dieverschillen worden geobserveerd, sociale processen ‘waarom’  
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HOOFDSTUK 6 
Evolutionaire verklaringen 

1  Evolutionaire theorie principes en basisbegrippen  

1.1  Evolutie:  introductie  
� De evolutionaire psychologie  

o De basis ligt bij Darwin  
o Hij poneerde dat ieder individu een resultaat is van een zekere afstamming 

o 2 processen die belangrijk bij die afstamming 
o Overleving tot reproductieve leeftijd 

o Als je genetisch materiaal wilt doorgeven moet je ook tot een bepaalde 
leeftijd leven. Als je een bepaalde genencombinatie hebt die kanker 
veroorzaakt op je 50ste dan is de kans groot dat je je genen al 
doorgeven hebt. 

o Reproductie  
o Het is niet voldoende om te blijven leven tot dat je een reproductieve 

leeftijd hebt bereikt, je moet er ook in slagen om aan reproductie te 
doen  

o Elke mens is het resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces, dat loopt over 
ettelijke generaties  

o Pre-Darwiniaans o een wetenschap dat alles verandert  
o Allerlei adaptaties  
o Sommige species zijn uitgestorven  

o Darwin 
o Uitsterven is het gevolg van het feit dat sommige dieren niet meer adaptief waren 

aan bepaalde omgevingen.  
o Het pad en proces waarlangs deze adaptaties verlopen, is dat van natuurlijke 

selectie o bepaalde varianten overleven en andere sterven uit.  

1.2  Natuurl i jke en seksuele selectie  
� Observatie  

o Men observeert dat bepaalde dieren veel nakomeling heeft 
o Bij die nakomelingen zie je veel variabiliteit.  
o Er zijn varianten met een betere adaptieve waarde  

o Deze hebben meer kans om hun lijn verder te zetten = survival selection  
o Er zijn allerlei vijandige natuurelementen die gaan inspelen op die adaptaties  
o Sommige kenmerken zijn weinig adaptief (>< natuurlijke selectie) = seksuele selectie  

o Het overleven tot de reproductieve leeftijd heeft te maken met natuurlijke 
selectie/survival selection.  

o Aan reproductie doen heeft te maken met seksuele selectie  
� Voorbeeld van adaptaties  

o We hebben angst voor sommige dieren (tijger)o dit desondanks we nog nooit in 
contact kwamen met een tijger.  
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o Voedingsvoorkeur o we hebben een voorkeur voor proteïne-en vetrijk voedsel  
o Dit is het gevolg van het feit dat we generaties terug hongersnood kenden. Maar 

deze adaptatie heeft geen waarde meer, het is eerder een gevaar = obesitas. 
o Wat nu adaptief is kan binnen 50-100 jaar niet meer adaptief zijn  

� Seksuele selectie 
o Mating succes o alle processen die te maken hebben met het vinden van een partner  
o 2 vormen van selectie en competitie  

o Intraseksuele competitie  
o Competitie tussen de mannetjes om een vrouwtje. De winnaar van het 

gevecht ‘wint’ het vrouwtje en kan dus zo zijn genen doorgeven. 
o Centraal o genen doorgeven van de winnaar 

o Interseksuele competitie  
o Bij het zoeken van een ideale partner van het andere geslacht kijkt men 

naar de kwaliteiten.  
� Voorbeeld van de pauw o in termen van survival selection is de grote 

staart niet adaptief want het trekt de aandacht. Maar het biedt wel 
voordeel in termen van sexual selection want daarbij is het de 
bedoeling op de partner aan te trekken  

o Centraal o zoeken naar kwaliteiten in een partner  
o Seksuele selectie is een zeer belangrijk principe bovenop die survival selection  

1.3  Inclusive finess theory  
� Hemilton   

o Inclusive finess (IF) theory 
o Voortplanting op zich is uiteraard belangrijk  
o Maar het gedrag dat gepaard gaat bij het overleven van een afstammeling is even 

belangrijk!  
o Het is belangrijk dat je in staat bent om je genenmateriaal door te geven, maar 

het is ook belangrijk dat je afstammelingen overleven en hun genen kunnen 
doorgeven  

o Staat in voor eigen reproductie succes en de effecten die men heeft op de 
reproductie van individuen met genetische verwantschap, gewogen voor deze 
verwantschap  
o Impliceert  

o Men gaat meer risico nemen voor genetische verwanten (investering)  
o De grootte van dit risico/investering is in functie van de genetische 

verwantschap  

1.4  Resultaten van het evolutionair proces  
� De resultaten van evolutionair proces zijn adaptaties  

o Adaptaties zijn primaire producten van de evolutie  
o ‘a reliably developing structure in the organism, which, because it meshes with the 

recurrent structure of the world, causes the solution to an adaptive problem  
o Reliably o ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de levensloop, maar met 

varianten 
o Adaptaties moet je bekijken in associatie met de omgeving  
o Het moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem  
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� Kernelementen van zo’n adaptatie  
o Special design o metafoor: Sleutel past maar in 1 slot = adaptatie in functie van de 

omgeving  
o Vergankelijk o adaptaties zijn vergankelijk in functie van zich wijzigende omgevingen 

� Bij-producten van adapaties  
o Zijn ook het resultaat van een evolutionair proces  

� Lamp die naast licht ook warmte geeft 
� Vorm van de neus  

� Random variaties  
o = evolutionaire ruis  
o Het is neutraal met betrekking tot de selectie 

� Vorm van de oorlel heeft geen impact op primaire functies  
� Evolutionaire psychologie 

o Het is dus primair gericht op beschrijving van de adaptaties  

1.5  Evolutionaire psychologie: 3 uitgangspunten  
� 3 uitgangspunten  

o Domein-specificiteit 
o Adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek probleem 

o Adaptief: bv. voorkeur ontwikkeld voor suikerrijk voedsel 
o Geen direct nut voor de oplossing van andere problemen 

o Adaptieve problemen en mechanisme 
o ‘natuurlijke’ angst voor verschillende elementen 

� Angst voor een tijger zonder ooit geconfronteerd te zijn met één 
o Protectie tegen verschillende vijanden o moest het zo zijn dat we 

altijd eerst ervaring moeten opdoen voordat we er bang van worden, 
dan bevordert dat niet de overleving  

o Functionaliteit  
o Onze psychologische mechanisme en systemen zijn functioneel afgestemd op 

het bereiken van een doel  

1.6  Het evolutionair perspectief op 3 niveaus van de persoon  
� Toepassing van evolutionair principes  

o Menselijke natuur  
o Sexeverschillen 
o Individuele verschillen  

2  Evolutionair perspectief op de menseli jke natuur  

2.1  Erbij  horen  
� Erbij horen  

o Binnen onze samenleving hebben we een groot adaptief mechanisme ontwikkeld wat 
heet ‘erbij horen’/ in de groep blijven. Het levert adaptief voordeel op als je erbij hoort 

� Hogan 
o Status en acceptatie door de groep als belangrijkste motieven  

� Baumeister en Tyce  
o De groep dient verschillende adaptieve mechanisme van het individu 
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o Delen van bronnen (voeding, info) 
o Beveiliging bieden tegen externe dreiging; defensie in groep 
o Potentiële partners (reproductie) 
o Groepen omvatten familie (altruïsme, zorgt voor nakomelingen  

� Elder en Clipp 
o Toepassingen hierop 

o Support o oorlogsveteranen rapporteren de meeste hechte relaties met 
voormalige strijders. De band wordt hechter naarmate het aantal gesneuvelde 
toeneemt.  

� Rabbie en Horwitz  
o Meer oriëntatie op de in-group na toekenning van een reward aan één van de groepen 

of iemand zit op jou plek in de aula  

2.2  Helpend gedrag en altruïsme 
� Helpend gedrag en altruïsme  

o Onderliggend principe van altruïstisch gedrag is in 
functie van genetische verwantschap, in dalende 
volgorde 
o Wie redden uit een brandend huis waar je maar 1 

keer in kan.  
o Jongere verwanten worden meer geholpen 

dan oudere verwanten o dit omdat zij hogere 
reproductieve mogelijkheden hebben, in 
levensbedreigende situaties ten minste  

o In triviale situaties worden 75-jarige meer 
geholpen dan 45-jarige  

� Grafiek 2 
o Hongersnood conditie o curvilineair verband.  
o Er is een piek op 10-jarige leeftijd. Dit omdat zij de 

meeste reproductiekansen hebben. 

2.3  Emoties  
� Emoties  

o Expressie van emoties zijn universeel 
o 3 evolutionaire perspectieven 

o Universaliteit als criterium voor adaptatie 
o Emoties leiden het individu naar ‘fitness affordances’ of vermijden van situaties die 

de fitness aantasten 
o Je hebt veel voordeel bij het goed kunnen lezen van emoties. (mondeling 

examen voorbeeld) 
o Manipulatie hypothese  

o Emoties gebruikt om de psychologische mechanisme van anderen te bespelen 
� Boze blik / verbale dreiging = meer effectief  

3  Evolutionair perspectief op geslachtsverschil len  
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3 .1  Sekseverschil len  
� Sekseverschillen  

o Seksen zullen verschillen op domeinen waar ze geconfronteerd worden met 
verschillende adaptatie problemen  

� Kernvragen vanuit een evolutionair perspectief op sekseverschillen  
o In welke domeinen/terreinen ondervinden mannen en vrouwen adaptieve problemen?  
o Welke sekse-specifieke mechanisme zijn hieruit geresulteerd? 
o Welke sociale, culturele en contextuele inputs beïnvloeden de grootte van deze 

sekseverschillen  
� Voorbeelden sekseverschillen 

o Agressie, jaloersheid, seksuele variatie en partnerselectie  

3.2  Agressie 
� Cross-culturele observatie  

o Substantiële proportie van de moorden gepleegd door mannen op mannen  
� Evolutionaire verklaringsmodellen voor intraseksuele competitie  

o Mannelijke zoogdieren kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwelijke zoogdieren 
o maakt dat er meer variabiliteit is in termen van nakomelingschap in de mannelijke 
groep  

o Sommige zullen veel nakomelingen hebben, andere bijna geen o effective polygyny 
� Competitie binnen de seksen 

o Is afhankelijk van de variatie in reproductie 
� Species met hoge reproductievariatie zijn sterk seksueel dimorf 

o Sterk uitgesproken verschil in grootte en structuur tussen mannetjes en vrouwtjes 
� Voorbeeld o robben = mannetjes 4x groter dan de vrouwtjes, chimpansees = 

mannetjes 2x groter dan vrouwtjes, mensen = mannen 12% groter  
o Seksueel dimorfisme + competitie tussen mannen zijn evolutionaire mechanisme o 

agressie bij mannen op grond hiervan verklaren   

3.3  Jaloersheid  
� Jaloersheid  

o Er is altijd een fundamentele twijfel over het vaderschap. Het is doorgaans minder het 
geval bij moeders.  

o Mannen en vrouwen zullen verschillen in het gewicht dat ze toekennen aan cues die 
jaloersheid uitlokken o hypotheses 
o Mannen, omdat ze willen voorkomen dat ze gaan investeren in een kind dat niet 

van hen is, gaan meer gewicht hangen aan seksuele ontrouw  
o Vrouwen hangen meer gewicht aan factoren die het langdurige commitment van 

de man in gevaar brengen o verliefd worden op een andere persoon  
o Resultaten 

o Hypothese bevestigd  
o Ook aan de hand van fysiologische metingen is het bevestigd  

o Beide groepen reageren sterk afwijzend op de twee opties 
o Maar bij geforceerde keuze ziet men sterke verschillen in de lijn van de 

voorspellingen  
� Alternatieve verklaringen voor jaloersheid 
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o Mannen denken dat seksuele ontrouw leidt tot een romantische relatie met de rivaal 
(dubble shot-hypothese) 

o Vrouwen denken het omgekeerde o verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw (reverse 
double-shot hypothese) 

� Additioneel onderzoek 
o Kiezen tussen 2 o Wat maakt je het meest van streek 

o Partner vormt een emotionele relatie met een andere, zonder seks 
o Partner heeft een seksuele relatie met een andere, zonder emotionele band  

o 35% verschil tussen mannen en vrouwen (evolut hypothese) 
o Ander scenario: partner én seksueel én emotioneel gebonden aan een rivaal. Wat vind 

je het ergst?  
o 63% van de mannen vonden het seksuele het ergst tov 13% van de vrouwen 

� Samengevat 
o Sterke cross-culturele replicatie 
o Over verschillende methodes 
o Double-shot hypothese verworpen  

4  David Buss: onderzoek naar matingstrategieën  

4.1  Sekseverschil len in aantal seksuele partners  
� Predictie volgens de evolutionaire principes  

o Wie minder investeert in zorgt voor de nakomelingschap, zal minder selectief partners 
kiezen en kiezen voor multiple partners  

� Onderzoek  
o Ongehuwde m/v universiteitsstudenten werd gevraagd hoeveel sekspartners ze zouden 

willen in de toekomst 
o Vrouwen o 1 tijdens de volgende maand en 4 tot 5 in hun hele leven 
o Mannen o 2 tijdens de volgende maan, 8 de volgende jaren en gemiddeld 18 in 

hun hele leven  

4.2  Sekseverschil len en ‘seks met een onbekende’  
� Experiment van Clark en Hatfield  

o Studenten worden benaderd door knappe man of vrouw  
o Er zijn 3 condities  

� “Wil je uitgaan?” o 55% van de vrouwen akkoord, 50% van de mannen 
akkoord 

� “Wil je mee naar mijn appartement?” o 6% van de vrouwen akkoord, 69% van 
de mannen akkoord 

� “Wil je seks met mij?” o 0% van de vrouwen akkoord, 75% van de mannen 
akkoord 

o Vrouwen vonden de aanpak er grof, ze vonden het een vreemde vraag 
o Mannen voelde zich gevleid 
o 25% van de weigeraars zochten verontschuldigingen (“ik moet dringend weg”, “mijn lief 

wacht”) 
� Oliver en Hyde 

o Vonden grote sekseverschillen met betrekking tot de houding ten opzichte van casual 
seks o mannen stonden hier meer positief tegenover  
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� Angier 
o Heeft kritiek op dit experiment en trekt de verschillen in twijfel o vrouwen denken 

meer aan het gevaar dat verbonden is met het optrekken met een vreemde  
� Clark  

o Replicatie van bovenstaande gegevens o vrouwen gaven niet aan bang te zien; ze 
gaven eerder verontschuldigde antwoorden op de vraag waarom ze niet mee uitgingen.  

o Misschien willen vrouwen wel seks met een onbekende, maar alleen als hun veiligheid is 
gegarandeerd  

4.3  Sekseverschil len en partnervoorkeur  
� Partnervoorkeur  

o Hypothesen 
o Mannen verkiezen fysieke aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) 
o Vrouwen verkiezen financiële middelen en potentieel  

o Resultaten 
o Hypothese werd bevestigd, in 37 culturen 

� Buss en Barnes  
o Alternatieve verklaring voor het verschil o structural powerlessness hypothese  

� Eagly en wood 
o Mannen worden geassocieerd met de rol van kostwinner  

4.3.1  Samenvatt ing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Evolutionair perspectief op individuele verschil len  

5.1  Individuele verschi l len  
� Individuele verschillen  

o We gaan de evolutionaire principes gaan toepassen op individuele verschillen 
o Dit is het moeilijkste te bestuderen en het meest speculatief  

� 3 evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen 
o Omgevingsinvloed op species-typische patronen 

o Speculatief en niet causaal te interpreteren 
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o Voorbeeld o de afwezigheid van een vader figuur leidt tot vroeg seksueel rijp 
zijn en vroeger zelfs seksuele relaties starten  

o Adaptieve zelfbeoordeling van erfelijk bepaalde kenmerken 
o Je krijgt reactief erfelijke reactie en mensen gaan op grond daarvan zich op een 

bepaalde manier gaan gedragen 
o Voorbeeld o stevige/zwakke lichaamsbouw = men gaat zich consistent in die 

richting gaan gedragen/opstellen (meer agressief of meer coöperatief)  
o Frequentie-afhankelijke selectie  

o Voorbeeld o matige strategie van vrouwen  
o Investering in vaderschap 
o Kwaliteit vna het genenmateriaal  

o Mogelijkheid dat ze moeten kiezen o attractieve man kiezen voor 
korte relatievorm, ze moet dan wel inboeten op het eerste criterium  

o 2 verschillende strategieën  
o Unrestricted marriage strategie = attractiviteit o sexy sons 

fenomeen – grotere competitie tussen de mannen = succes daalt 
o Als vrouw investeer je dus in goed genenmateriaal  

o Restricted marriage strategie  = investering o meer vrouwen 
zoeken mannen om te investeren = succes daalt  
o Vrouw gaat investeren in een partner die blijft  

� Succes van de strategie is afhankelijk van het voorkomen in de 
populatie. Wanneer de strategie meer voorkomt in de populatie = 
minder succesvol  

o Metafoor frequentie-afhankelijkheid o mode 
o Naarmate een trend meer voorkomt in de populatie, wordt die trend 

minder populair en komt hij geleidelijk aan ook minder voor. Als de trend 
dan weer bij niemand meer voorkomt, wordt die plots weer populair  

o Baardentrend 
o Zowel de volle baarden als gladgeschoren gezichten werden (door mannen 

én vrouwen) aantrekkelijker beoordeeld wanneer ze minder voorkwamen 

5.2  Prisoner’s dilemma –  Differential K-theory  
� Prisoner’s dilemma  

o 2 verdachten die iets mis kunnen gedaan hebben 
o Als ze beide met elkaar kunnen overleggen = afspreken dat ze niet gaan bekennen  

o Als A en B beide ‘does not confess’ conditie zitten = beide veroordeling van 1 jaar 
omdat het bewijsmateriaal niet sterk genoeg is  

o Als A benadert wordt door politie en die zegt ‘ in ruil voor bekentenis krijg jij een 
vrijspraak en B alle schuld = 20 jaar cel (alsook een omgekeerd voorstel)  
o Het dilemma is hier dat A en B niet kunnen overleggen  

o Wanneer beide de andere verklikken = 10 jaar cel  
o Besluit o ofwel krijgen ze geen, 1 jaar, 10 jaar of 20 jaar cel 

� Prisoner’s dilemma principe (coöperatie en non-coöperatie)  
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o Kan je gaan vertalen in een soort evolutionair iets o het wordt gebruikt om verschillen 
in leider-en volg relaties te verklaren  

 

5.3  Nettle  
� Hoe kunnen we de genetisch bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren, in termen van 

adaptaties?  
o Winnowing effect of natural selection 
o Toby en cosmides 
o Nettle 

5.3.1  Winnowing effect of natural selection  
� Winnowing effect of natural selection  

o = filterend effect van natuurlijke selectie 
o Gevolg hiervan is dat er weinig genetisch bepaalde variatie overblijft voor fitness 

gerelateerde eigenschappen.  
o Wat niet bijdraagt tot het overleven in een of andere soort, zal eruit gaan door 

ziekte, geringe aanpassingen, niet reproductie  
o Maar waarom blijft variabiliteit bestaan, klopt deze redenering dan wel? 

o Variabiliteit blijft bestaan als gevolg van mutaties  
o Nettle volgt deze redenering niet  
o Observeren o als men gaat observeren zie je dat genetische variabiliteit observeerbaar 

is in alle soorten en er zijn zeer verschillende mechanisme om dit te verklaren 
o Toby en Cosmides  

5.3.2  Toby en Cosmides  
� Toby en Cosmides  

o Poneerde volgende stelling 
o “Human genetic variation is overwhelmingly sequestered into functionally 

superficial biochemical differences, leaving our complex functional design 
universal and species typical” 

AFBEELDING 1: EXTRA UITLEG ZIE PAGINA 226 
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o Hun idee is dat als er ergens een erfelijke variatie in een bepaalde trek observeerbaar is, 
het een indicatie is van iets dat niet te maken heeft met een adaptatie. Ze zien het als 
een soort ruis-fenomeen. Bij natuurlijke selectie gaan onsuccesvolle varianten weg 

o Nettle gaat hier ook tegenin  
o Er zijn verschillende voorbeelden van niet-humane species die de stelling van Toby 

en Cosmides tegenspreken.  
o Vanuit dit perspectief moet je bestuderen hoe variatie kan voortbestaan ondanks 

selectie, zelfs wanneer dit bijdraagt tot fitness.  

5.3.3  Nettle 
� Waarom kan variatie blijven bestaan   

o Mutatie introduceert nieuwe varianten 
o Selectief verwijdert ze als ze niet adaptief zin  
o Hoe meer genen er betrokken zijn, hoe groter de kans op genetische variaties  

o Maar er zijn ook verschillende aspecten aan fitness 
o Investering in het ene gaat dikwijls ten koste van het andere o trade-off idee 
o Op ieder moment/plaats  

o Optimaal niveau van trek vanuit het standpunt van fitness 
o Maar dat kan heel vlug wijzigen  

� Voorbeeld trade-off “Neuroticisme” 
o Mensen die niet neurotisch zijn, zich geen zorgen maken  = laat studeren  
o Mensen die neurotisch zijn = op tijd beginnen = geen tijdsnood o hier is dit een 

voordeel. Maar het is ook een goede predictor voor depressie  
o Investering in het ene gaat ten koste van het andere = trade-of 

� Voorbeeld trade-off “vinken” 
o Zie slide 54-57 

5.3.3.1  Neurotic isme 
� Neuroticisme 

o Positieve effecten 
o Angst heeft een signaalfunctie voor gevaar 
o ‘kanarie’ functie o mijnen – te weinig zuurstof = signaal om naar boven te gaan 
o Het is gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit  

o Negatieve effecten  
o Depressie, angsten, stress 
o Chronische activatie van stress mechanisme  

5.3.3.2  Extraversie 
� Extraversie 

o Positieve effecten 
o Sociabiliteit ~aantal seksuele partners 
o Vluggere integratie in sociale groepen 
o Optimisme (langer leven)  

o Negatieve effecten  
o Sensation-seeking = risicogedrag 
o Ongevallen – unsafe seks 
o Echtscheidingen (stepparenting)  
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5 .3.3.3  Openheid voor ervaringen  
� Openheid voor ervaringen  

o Positieve effecten 
o Exploreren voor mogelijkheden  
o Creativiteit wordt meer attractief gevonden door vrouwen tijdens hun 

vruchtbare termijnen in hun cyclus  
o Poëten en visuele kunstenaars hebben meer sexuele partners  

o Negatieve effecten  
o Schizotype eigenschappen – eigenaardige percepties 
o Psychose – schizofreen gedrag  

5.3.3.4  Altruïsme/agreeableness 
� Altruïsme 

o Positieve effecten 
o Empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie 
o Hulp en ondersteuning 
o Altruïstisch gedrag en reciprociteit  

o Negatieve effecten  
o Weinig gevaloriseerd op het economisch slagveld 
o Unconditonal trus of others is almost never an adaptive strategy  

5.3.3.5  Consciëntieusheid  
� Consciëntieusheid  

o Positieve effecten 
o Werkgerelateerd  
o Prediceerbaar en betrouwbaar 
o Ambitie o zelfcontrole - bijsturing 

o Negatieve effecten  
o Inflexibel 
o Opportuniteiten missen o zijn geen norm/regels brekers 
o Laten directe kansen liggen  

5.3.3.6  Conclusie  
� Conclusie van Nettle  

o Variation: trade-offs of different fitness benefits and costs 
o MacDonald (1995): ‘fitness disadvantages at the extremes” heeft een stabiliserend 

effect 
o Nettle: normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de richting van de 

selectie; dus geen stabiliserend effect, maar fluctuatie 
o Opmerking: Sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, maar toch 

blijft erfelijke variatie bestaan (vb. Fysieke symmetrie) 
o Maar mutaties verantwoordelijk voor het voortbestaan van a-symmetrie  

6  Onderzoek naar de persoonli jkheid van dieren  
Zie les persoonlijkheid  

7  Beperkingen van de evolutionaire theorie  
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� Beperkingen van de evolutionaire theorie 
o Adaptaties lopen over duizenden generaties: precieze selectieve krachten zijn moeilijk 

te achterhalen; soms speculatief   
o Waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie   
o Afhankelijk van de kennis over psychologische mechanismen; vb onderzoek omtrent 

jaloezie: welk zijn de uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee gepaard, ...   
o Moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn 

veranderd   
o Verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch 

onderzoek   

8  Take-away message  
� Take-away message  

o Levert heel wat interessante hypothesen op   
o Empirische ondersteuning voor een aantal basisideeën   
o Niet evident om toe te passen voor het verklaren van individuele verschillen, maar is 

een terrein “in progress”   
o Scope: humaan – niet-humane wezens   
o Nettle (2006): interessante bijdrage voor het FFM   
o Opletten voor reductionisme   

9  Examenvraag  
� Volgends de IF theorie is de waarschijnlijkheid dat je iemand zal helpen afhankelijk van 

A. De mate van welstellendheid van die persoon 
B. De mate van genetische verwantschap (zie pagina 212) 
C. De fysieke aantrekking tot die persoon 
D. De inschatting of die persoon al dan niet een potentiële partner is  

 

 

 

 

 

 

 




