
 

0 

 

  

Assessmenttheorie 
TWEEDE BACHELOR PSYCHOLOGIE 
Jennifer Kwisthout 

PROF. J. FONTAINE| UGENT 



 

  



 

Inhoud 

Les 1 .......................................................................................................................................................................................... 1 

*Gangbare definities ............................................................................................................................................................ 1 

Geschiedenis van de theorievorming .................................................................................................................................. 1 

Geschiedenis van de meetmodellen ................................................................................................................................... 1 

Geschiedenis van de testbeweging ..................................................................................................................................... 2 

MMPI ................................................................................................................................................................................. 2 

Les 2 .......................................................................................................................................................................................... 4 

Validiteit: Messick ................................................................................................................................................................. 4 

Scores in context .................................................................................................................................................................. 4 

Les 3 .......................................................................................................................................................................................... 5 

Scores als teken of als steekproef ...................................................................................................................................... 5 

Traditionele visies op validiteit ............................................................................................................................................ 5 

Historische trends ................................................................................................................................................................ 5 

Betekenis en waarden ......................................................................................................................................................... 6 

Filosofische achtergronden van validiteitsbegrip ............................................................................................................... 6 

Logisch positivisme .......................................................................................................................................................... 6 

Positivisme – relativisme – rationalisme ........................................................................................................................ 6 

Van instrumentalisme naar realisme .............................................................................................................................. 7 

*Van formele naar recursieve systemen van onderzoek ............................................................................................... 7 

Evidentie als basis voor interpretatie: constructvaliditeit .................................................................................................. 8 

Bedreigingen constructvaliditeit ...................................................................................................................................... 8 

Types van evidentie nodig .................................................................................................................................................... 8 

Evidentie op basis van inhoud ......................................................................................................................................... 8 

Evidentie op basis van interne structuur ........................................................................................................................ 9 

Les 4 ........................................................................................................................................................................................10 

Evidentie op basis van responsprocessen ....................................................................................................................10 

Evidentie op basis van relatie met andere variabelen .................................................................................................10 

Sterke versus zwakke constructvalidering........................................................................................................................11 

*Correlatie-en covariantie-analyses ..................................................................................................................................11 

*Procesanalyses ................................................................................................................................................................12 

*Mathematisch of psychometrisch modelleren ...............................................................................................................12 

Analyses van groepsverschillen en verschillen doorheen de tijd ....................................................................................12 

Les 5 ........................................................................................................................................................................................13 

*Consequenties als basis voor testinterpretatie: waardenimplicaties ...........................................................................13 

*Waarden eigen aan validiteit .......................................................................................................................................13 

*Waarden als vertekening en als bron van betekenis .................................................................................................13 

*Bronnen van waardenimplicaties bij metingen en constructen ................................................................................13 

*Methodologieën voor identificeren van waarden en waardenvertekeningen ..........................................................13 

*Consequenties als basis voor testgebruik: sociale consequenties ..............................................................................14 

*Anticiperen van neveneffecten en bijproducten ........................................................................................................14 

*Voorgesteld gebruik afzetten tegen alternatieven .....................................................................................................14 



 

*Implicatie bekijken vanuit verschillende waardenperspectieven .............................................................................14 

*Betrouwbaarheid/precisie ...........................................................................................................................................14 

*Onderscheid tussen systematische en toevalfouten .................................................................................................14 

*Oorzaken van onbetrouwbaarheid ..............................................................................................................................14 

*Betrouwbaarheid binnen klassieke testtheorie .........................................................................................................14 

Generaliseerbaarheidstheorie ...........................................................................................................................................15 

Betrouwbaarheid binnen moderne testtheorie ................................................................................................................15 

*Keuze tussen klassieke en moderne testtheorie ...........................................................................................................16 

Les 6 ........................................................................................................................................................................................17 

Fairheid ...............................................................................................................................................................................17 

Algemene visies op fairheid ...............................................................................................................................................17 

Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen ......................................................................................17 

Fairheid als afwezigheid van meetvertekening ............................................................................................................17 

Fairheid als toegang tot het construct zoals gemeten .................................................................................................17 

Fairheid als validiteit van individuele testscore interpretaties voor bedoeld gebruik ................................................17 

Bedreiging van faire en valide interpretaties van testscores ..........................................................................................18 

Testinhoud ......................................................................................................................................................................18 

Testcontext ......................................................................................................................................................................18 

Testrespons ....................................................................................................................................................................18 

Kans om te leren ............................................................................................................................................................18 

Hoe omgaan met fairheid ..................................................................................................................................................18 

Universele proefopzetting ..............................................................................................................................................18 

Testconstructie: beoordeling van iteminhoud ..............................................................................................................18 

Testvalidering ..................................................................................................................................................................19 

Testgebruik .....................................................................................................................................................................19 

Les 7 ........................................................................................................................................................................................20 

Testontwerp en testontwikkeling .......................................................................................................................................20 

Testbestek.......................................................................................................................................................................20 

Itemontwikkeling en itembeoordeling ...........................................................................................................................21 

Samenstellen en evalueren van testvormen ................................................................................................................22 

Ontwikkelen van procedures en materiaal voor afname en scoring ...........................................................................22 

Testrevisie .......................................................................................................................................................................22 

Les 8 ........................................................................................................................................................................................23 

*Introductie op intelligentie ...............................................................................................................................................23 

*IQ testing .......................................................................................................................................................................23 

*Werken testen ..............................................................................................................................................................23 

*Kader om te denken over intelligentie ........................................................................................................................24 

*Reactiebereik en uitdagingshypothese.......................................................................................................................24 

Les 9 ........................................................................................................................................................................................26 

*IQ testen ...........................................................................................................................................................................26 

*Introductie ....................................................................................................................................................................26 

*Individueel afgenomen testbatterijen .........................................................................................................................26 



 

*Testbatterijen afgenomen in groep .............................................................................................................................26 

*Enkelvoudige testen .....................................................................................................................................................27 

*Thema’s in testen .........................................................................................................................................................27 

*Testconstructies en testgebruik ..................................................................................................................................27 

*Theoretische benaderingen .............................................................................................................................................28 

*Kenmerken wetenschappelijke theorieën ..................................................................................................................28 

*Keuze tussen concurrerende theorieën .....................................................................................................................28 

*Systeemdenken ............................................................................................................................................................28 

*Intelligentie binnen sociale systemen .........................................................................................................................28 

*Reductionisme..............................................................................................................................................................28 

*Studie op psychometrisch niveau ...............................................................................................................................29 

*Studie op niveau van informatieverwerking ...............................................................................................................29 

*Studie op hersenniveau ...............................................................................................................................................29 

*Kritiek op niveaubenadering .......................................................................................................................................29 

*Samenvatting ...............................................................................................................................................................30 

Les 10 .....................................................................................................................................................................................31 

*Psychometrische theorieën .............................................................................................................................................31 

*Theorie van algemene intelligentie G .........................................................................................................................31 

*CHC-model: het drielagen model (Cattel, Horn en Carroll) ........................................................................................31 

*Johnson en Bouchards G.VPR model ..........................................................................................................................32 

*Samenvatting en evaluatie ..........................................................................................................................................32 

*Alternatieve intelligentietheorieën ..................................................................................................................................33 

*Gardner’s theorie van multiple intelligenties .............................................................................................................33 

 

  



 

 

  



 

1 

Les 1 

*Gangbare definities  
Diagnosis: onderscheid aanbrengen tussen mensen in persoonlijkheid, cognitieve vaardigheden, … met als doel een 

beslissing te nemen 

De Bruyn: systematisch beslissingsproces waarin verschillende theoretische en empirische onderzoekslijnen worden 

samengebracht 

→ Diagnostiek 

→ Validiteit: plaatsen in theoretische context, correct interpreteren 

De Zeeuw: individuele verschillen tussen mensen vaststellen om deze kennis toe te passen op het enkele individu, de 

persoon ten dienste van zijn/haar belang in persoonlijk of maatschappelijk toezicht 

→ Restrictieve definitie 

Van Aarle: op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en zijn omgeving 

met het oog op het nemen van beslissingen 

Walsh en Betz: proces van hulp aanbieden aan personen met hun vragen en problemen 

→ Interventie  

Jager en Petermann: wetenschappelijke discipline die methoden ontwikkelt en toepast om relevante kenmerken van 

personen, groepen, situaties, instituties en voorwerpen vast te stellen, die vervolgens in een oordeel geïntegreerd 

moeten worden 

Drenth en Sijtsma: psychologische test of vragenlijst is een systematische procedure om gedragingen te classificeren 

of, meten, bewering doen over een theoretisch attribuut of latente trek van personen of over niet-test 

→ Vooraf beslissen over vragen en aanbieden ervan 

→ Objectiviteit centraal 

→ Kenmerken persoon in kaart brengen 

European Federation of Psychological Association, Board of Assessment: systematische methode vaststellen 

psychologische kenmerken van individu/groep/prestatie, benadrukt dat het een breed veld van psychologische 

kenmerken bedoeld 

→ Doelstelling: kenmerken in kaart brengen, onderscheid tussen kenmerken of prestaties  

Geschiedenis van de theorievorming 
Decartes: kenmerken van het lichaam zijn meetbaar, maar van de ziel niet 

Wundt en Fechner: wat is de verhouding tussen objectieve sterkte van een stimulus en de waarneming ervan 

→ Psychische fenomenen kunnen systematisch in kaart gebracht worden en vertonen systematische verbanden 

→ Experimenteel psychologisch onderzoek 

→ Relatie tussen ziel en lichaam 

Empirisch pragmatische epistemologie: als men het kan gebruiken, heeft het waarde 

Geschiedenis van de meetmodellen 
Laplace, Gauss en Legendre: ontwikkeling theorie van meetfouten 

Begin 20ste eeuw: benadering toepassen op meten van psychologische kenmerken 

Pearson: toepassing op menselijke oordelen 

Spearman: ontwikkeling van psychometrische benadering van intelligentie 

→ Meetonbetrouwbaarheid 

Klassieke testtheorie: psychologische score is de som van ware score en meetfout 

→ S = T + E 
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→ Ware score: waarde over een oneindig aantal herhalingen 

Rasch Item Respons Theorie: psychologische theorie mathematisch gemodelleerd 

→ Mathematisch model waarbij gekeken wordt hoe personen testitems beoordelen 

→ Parameters: moeilijkheidsgraad item en vaardigheid persoon 

→ Logistische functie 

Geschiedenis van de testbeweging 
Selectiesysteem Chinese keizerrijk: systematisch omgaan met selecties 

→ 605  - 1906 Sui dynastie 

→ Oriëntatie: confuciaanse testen en filosofie 

→ Hiërarchisch  

→ High stake selection, gevoelig aan fraude 

Esquirol en Segin: idiotie versus dementie 

→ Idiotie: blijvende aandoening 

→ Dementie: psychische aandoening die veranderd kan worden 

Classificatiesysteem Kraepeling: MMPI 

Medisch model: syndroom als gevolg van pathologisch proces 

MMPI 
Hathaway en McKinley: instrument met doelstelling om psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten te 

identificeren/inventariseren 

→ Niet vertrokken vanuit theorie 

→ Empirisch 

Terminologie wijzigde in de loop ter tijd 

→ Klinische groepen van normalen differentiëren  

→ Klinische groepen onderling onderscheiden 

→ Matige, niet-psychopathologische vormen ontdekken 

Basisbenadering: profiel van een patiënt waar ze op elke schaal een score hebben 

Mensen vullen vragen niet altijd eerlijk in 

→ Soms onbewust beter voordoen 

Enorme opkomst testbeweging: maatschappelijke context voor ontstaan testbeweging 

→ Industrialisatie 

→ Bevolkingsgroei 

→ Verstedelijking 

→ Gevolg: maatschappij wordt complexer, mensen niet meer kennen 

Mensen identificeren zonder ze te kennen 

→ Vraag naar selectie en maatschappelijke problemen 

Invoering schoolplicht: kinderen die niet kunnen volgen identificeren 

Galton: founding father 

→ Genetische benadering 

→ Fysische en psychofysische metingen 

→ Intelligentie: overall constitutional fitness  

→ Correlaties: verschillende fenomenen die verband houden en systematische samenhang 

Cattell: mental tests, probeerde mentale kenmerken te meten met testen 

→ Fysiologische en sensorische focus 

→ Afname bij grote groepen 
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Wissler: geen verband tussen score op testen en hoe goed men het doet in opleiding 

→ Fundamentele verwachting 

→ Testen onderling niet gecorreleerd  

Belangrijk: splitsing tussen onderzoek en intelligentie 

Jaren ’70: komen samen 

→ Jensen: belang van cognitieve benadering voor begrijpen intelligentie 

→ Verband tussen snelheid van bepaalde taken en intelligentie 

→ Probleem Wissler: betrouwbaarheid en validiteit 

Binet: kinderen identificeren die niet konden volgen op school 

→ Franse benadering: hogere mentale processen = intelligentie 

→ Angelsaksische benadering: efficiëntie waarneming = intelligentie 

→ Selecteren voor bijzonder onderwijs 

→ 1905: eerste test 

→ 1908: mentale leeftijd = taakjes die correct kunnen opgelost worden die typisch zijn voor een bepaalde 

leeftijdscategorie 

→ Probleem: ontwikkeling van kind gaat sneller dan in vroege volwassenheid 

→ Leeftijd: objectief referentiecriterium 

→ Systematisch 

Terman: stanford-binet test 

→ Referentiegroep: IQ bepalen t.o.v. waar het kind zich bevind i.v.m. de referentiegroep 

Goddard: belangrijke rol in verspreiden van test 

→ Simon-Binet test in training school for feeble minded boys and girls 

→ 80% Oost-Europese immigranten gelabeld als mentaal beperkt 

→ Aanhanger eugenetica 

→ Laag scoren op testen = verhinderen om kinderen te krijgen 

Yerkes: eerste die IQ test op grote schaal toepaste 

→ WO I: rekruten testen = Army Alpha test 

→ Taken: algemene kennis 

→ Army Beta test: non-verbale vragen en instructies gegeven via pantomine 

Brigham: laat toe om iets te zeggen over bevolking, grote verschillen 

→ Joodse migranten scoren laag 

→ Zwart versus blank: genetisch bepaalde intelligentie 

→ Conclusie: psychologen hebben bijgedragen tot raciale segregatie in de VS, bijgedragen aan context waarin het 

werd gerechtvaardigd 

Indicaties van geen racisme 

→ Toen: overtuiging dat vrouwen minder intelligent waren dan mannen 

→ Psychologen: geen verschil, vrouwen scoorden hoger tot ongeveer 14 jaar 

→ Context voor gelijkwaardige toegang tot onderwijs rechtvaardigen 

Probleem: testscore aannemen voor waar zonder kritische reflectie 
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Les 2 
 

Validiteit: Messick 
Definitie: integratief evaluatief oordeel over mate waarin empirisch bewijs en theoretische beweegredenen de 

geschiktheid en de geschiktheid van gevolgtrekkingen en acties ondersteunen op basis van testscores en andere 

vormen van assessment 

Testscore: kijken naar consistentie in gedrag en itemrespons 

→ Meerdere items nodig 

→ Meten = samenvatting van consistentie in 1 score 

→ Brede betekenis 

Validiteit: inductieve samenvatting van bestaande evidentie en mogelijke consequenties van score-interpretatie en -

gebruik 

→ IJkingstoetsen 

Score-interpretatie wordt gevalideerd 

→ Manier waarop men betekenis hecht aan score en waarop men bepaalde acties gaat doen o.b.v. interpretatie 

Validiteit: kwestie van mate 

→ Veel informaties samenbrengen 

→ Nooit zwart-wit 

→ Zich ontwikkelende eigenschap 

Validering = continue proces 

Kernaspecten Messick 

→ Validiteit: unitair concept = heel veel aspecten samen in 1 geïntegreerd oordeel 

→ Methoden van wetenschap 

→ Inferenties en interpretaties 

→ Gebruik van alle experimentele, statistische en filosofische middelen 

Scores in context 
Scores: resultaat van persoon en meetcontext 

Gradaties van generaliseerbaarheid 

→ Waardetest: anoniem, niet goed in selectiecontext 
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Les 3 

Scores als teken of als steekproef 
Scores als steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag 

→ Domein definiëren van welke berekeningen allemaal mogelijk zouden moeten zijn 

Scores als teken van iets onderliggend: testgedrag als teken van onderliggende processen en trekken 

Scores: consistenties samenvatten in gedrag 

→ Responsconsistenties: positieve correlatie 

Responsconsistenties 

→ Traditioneel: omwille van een trek, stabiel kenmerk van persoon, proces of dispositie 

→ Toestand: tijdelijke conditie van gemoed 

→ Responsklasse: zelfde functionele relaties met antecedenten, concurrente en consequente stimuluscondities 

Trekvaliditeit: geeft indruk dat het alleen te maken heeft met interne disposities 

→ Maar: ook gebruikt bij responsconsistenties door toestand of responsklasse 

Traditionele visies op validiteit 
Inhoudsvaliditeit = content validity: geëvalueerd door te laten zien hoe goed de inhoud van de testvoorbeelden de klasse 

van situaties of onderwerpen waarover conclusies moeten worden getrokken 

→ Inhoud van test 

→ Kan nooit op zichzelf alleen staan 

→ Relevantie en representativiteit 

→ Omvat geen testresponsen 

Criterium validiteit = criterion related validity: geëvalueerd door testscores te vergelijken met 1 of meerdere criteria 

geconcludeerd om een directe maat te geven voor het kenmerk of gedrag in actie 

→ Gedrag en kenmerken voorspellen 

→ Predictieve validiteit: hoever testscores een schatting maken van het toekomstig niveau, van een persoon op 

het criterium, wordt voorspeld op basis van eerdere testprestaties 

→ Concurrente validiteit: geeft aan in hoeverre de testscores een schatting maken van de huidige status van een 

persoon, verband tussen criteria die op hetzelfde moment worden gemeten 

→ Oneindig veek criteria specificeren 

→ Kwetsbaar voor foute interpretaties 

→ Gebrek aan inhoudsvaliditeit 

→ Nadelige sociale consequenties 

→ Onvoldoende voor besluit valide 

Constructvaliditeit: geëvalueerd door te onderzoeken welke eigenschappen een test meet, door te bepalen in welke 

mate bepaalde verklarende concepten of constructies de prestaties op de test verklaren 

→ Wat aan het meten 

→ Verklarende variabele 

→ Geen strikt operationalisme 

→ Omvat inhoudsrelevantie, inhoudsrepresentativiteit en criterium gerelateerde aspecten 

→ Sociale consequenties ontbreken 

Historische trends 
Specifieke criteria naar unitaire conceptualisering 

→ Guiford: test is valide voor alles waarmee het correleert 

→ APA standards: 3 vormen van validiteit 

→ Cronbach: alle validiteit is 1, geïntegreerd oordeel (nu standaard) 

→ Fundamentele focus: verschuiving van predicties naar verklaring 
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Betekenis en waarden 
Facetten om unitair validiteitsconcept op te splitsen 

→ Bron van rechtvaardigheid van testen 

→ Functie van het testen 

Opsplitsen in velden 

→ Centraal: constructvaliditeit, evidence based werken 

→ Testgebruik: weten of scores correct geïnterpreteerd worden en aantonen dat test en interpretatie van belang 

zijn voor specifieke context waarin het gebruikt wordt 

→ Consequenties: psychologische testen zijn nooit neutraal 

 TEST INTERPRETATION TEST USE 

EVIDENTIAL BASIS Constructvaliditeit 
Constructvaliditeit + 

relevantie/utiliteit 

CONSEQUENTIAL BASIS Waarde implicaties Sociale consequenties  

Filosofische achtergronden van validiteitsbegrip 

Logisch positivisme 
Epistemologische benadering 

→ Onderscheid tussen theoretische niveau en empirisch niveau 

→ Kennis: systematische relaties tussen theoretische concepten, logische principes en mathematische principes 

→ Theoretisch niveau: verschillende begrippen die gedefinieerd worden door verbanden die ze met elkaar hebben 

→ Confirmerende benadering 

Logisch positivisme: basis voor constructvaliditeit 

→ Logische mathematische structuur op theoretisch niveau 

→ Correspondentieregels: zeggen hoe bepaalde fenomenen die men theoretisch veronderstelt geobserveerd 

kunnen worden 

→ Feitelijke verificeerbaarheid: of verbanden zich net zo voordoen zoals veronderstelt 

Benaderingen 

→ Empirische benadering: operationalisme 

→ Syntactische benadering: nomologisch netwerk 

Betekenis: relaties tussen theoretische entiteiten en fenomenen 

→ Essentieel voor validiteit van psychologische testen 

→ Noodzakelijk kenmerk in de eerste uitwerking van constructvaliditeit  

Positivisme – relativisme – rationalisme 
Popper: kritiek op positivisme 

→ Probleem van verificeerbaarheid: wel falsificeerbaar  

→ Onderzoek opzetten zodat het ook verkeerd zou kunnen zijn 

Data en theorie zin niet volledig afhankelijk 

→ Hanson: theorie maakt het mogelijk om fenomenen te onderzoeken 

→ Kuhn: wetenschap werkt binnen een wetenschappelijk paradigma, op een bepaald moment ziet men dat er 

teveel fenomenen in paradigma niet verklaard kunnen worden → paradigmashift 

Mogelijke reactie: extreem relativisme 

→ Enkel constructies van de realiteit bestaan 

→ Gaat samen met naturalistische en kwalitatieve onderzoeksmethoden 

→ Geen criterium om te zeggen wat fout is 

→ Scheiding tussen wetenschap en objectiviteit 
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Probleem met beiden 

→ Probleem positivisten en falsificationisten: statisch 

→ Probleem relativisten: rationaliteit is intern aan paradigma 

Antwoorden: graduele evolutie van theorieën 

→ Meer nadruk op rationaliteit: iets dynamisch doorheen de tijd 

→ Onderzoeksprogramma’s: onderscheid tussen kerntheorie en achtergrondtheorieën (Lakatos) 

→ Discussie trekbenadering: mensenvragen zichzelf te beschrijven of maximalperformance benadering 

→ Multimethode benadering: aantonen dat fenomeen ook op andere manieren wordt bevestigd 

→ Wetenschap: iets wat iets zegt over een domein als informatie 

→ Wetenschappelijk domein: mogelijk om zeer verschillende theorieën met elkaar in verband te brengen en kijken 

of ze tot dezelfde conclusies komen (Shapere) 

→ Toulmin: rationaliteit van menselijke activiteit 

→ Validiteit: iets dynamisch, een zich ontwikkelende eigenschap 

Van instrumentalisme naar realisme 
Ontologische status van theoretische entiteiten in 

→ Logisch positivisme: weten wat theoretisch begrip inhoudt 

→ Relativisme: fenomeen heeft enkel betekenis binnen eigen theorie (= instrumentalisme) 

→ Beiden problematisch: gefalsifieerd  

Realiteit testing in falsicationisme en graduele evolutie van theorieën 

→ Realisme: reëel bestaande attributen in de wereld 

→ Kritisch of constructivistisch realisme: er zijn reëel bestaande attributen maar we hebben er enkel toegang toe 

via constructies 

→ Causaliteit staat centraal 

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

Realistische benadering 

→ Persoonlijkheid: verklaart hoe mensen reageren op test 

→ Correlaties met andere testen en niet-testgedragingen 

→ Verklaring: onderliggend attribuut 

Constructivistische benadering: realiteit is verdwenen, constructies maken die een bepaald beeld geven van 

geobserveerde 

Constructivistische realistische benadering: erkent dat modellen een constructie zijn en die geen pure afspiegeling zijn 

van realiteit 

→ Realiteit is er wel 

→ Dus: theorieën kunnen worden tegengesproken 

→ Aanleiding tot aanpassen van theorie 

*Van formele naar recursieve systemen van onderzoek 
Leibniziaans kennissysteem/onderzoeksysteem  

→ Formele, symbolische benadering: deductief 

→ Borg: specificatie van standaarden en consistentie, volledigheid en omvattendheid 

Lockeaans onderzoeksysteem 

→ Empirisch inductieve benadering: elementaire data, aanvaarde methoden 

→ Borg: consensus over objectiviteit van data en methoden 

Kantiaans onderzoeksysteem 

→ Doelbewuste formulering of identificatie van alternatieve perspectieven 

→ Bord: goodness of fit tussen theorie en data 
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Hegeliaans onderzoeksysteem 

→ Doelbewuste formulering van antagonistische, antithetische perspectieven 

→ Borg: conflict = verborgen assumpties en latente inconsistenties 

Singeriaans onderzoeksysteem 

→ Observeren van onderzoeksystemen: recursief toepasbaar op elkaar 

→ Onderzoeken van ethische implicaties: ethische component aan onderzoek 

→ Borg: vooruitgang van successieve benaderingen 

Elk onderzoeksysteem komt in aanmerking om validiteit te onderbouwen 

→ Maar: op zoek gaan naar zowel convergente als discriminante evidentie 

→ Best Lockeaans wanneer nog niet veel geweten is over domein 

→ Meer Leibniziaans als er wel al veel geweten is 

Evidentie als basis voor interpretatie: constructvaliditeit 
Constructvaliditeit: bewijs en de beweegredenen die de betrouwbaarheid van score-interpretatie ondersteunen in 

termen van verklarende concepten die zowel de testprestaties als de relaties met andere variabelen verklaren 

Bedreigingen constructvaliditeit 
Meting als onvolkomen toonbeeld van het construct 

→ Construct onderrepresentatie: met test is te weinig gemeten, breedte van het inhoudsdomein representeren 

→ Construct irrelevante surplus: instrument is gevoelig voor iets waar het niet gevoelig aan mag zijn 

→ Constructirrelevante moeilijkheid: uitkomst wordt mee bepaald door uitgebreidheid van woordenschat 

→ Constructirrelevante gemakkelijkheid/testwiseness: mensen die een truukje kennen gaan een hogere score 

hebben dan mensen die het niet doen 

Types van evidentie nodig 
Convergente validiteit: aantonen van implicaties construct 

→ Nagaan of predicties die men veronderstelt uitkomen 

Discriminante/divergente validiteit: relaties niet toe te schrijven aan alternatief construct 

→ Gebruikte methode: rivaliserend construct 

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

→ Constructmethode eenheid: nooit puur een construct te pakken krijgen, brengt methodevariantie met zich mee 

→ Probleem: instrument proberen valideren, mono-methodebias 

Gebrek aan convergerende en divergerende validiteit: verschillende mogelijke verklaringen 

→ Test is niet goed en meet construct niet goed 

→ Constructtheorie is fout 

→ Aanvullende hypothesen zij deficiënt 

→ Onderzoek op zich is niet adequaat 

Evidentie op basis van inhoud 
Traditioneel: test gezien als steekproef van bepaald gedragsdomein of itemuniversum 

Hoofdvragen 

→ Aard en grenzen van domein 

→ Oude benaderingen: intelligentie operationeel definiëren 

→ Ebel: operationele definitie en rationele justificatie  

→ Inhoudsvaliditeit is geen eigenschap in de test, maar een oordeel over inhoud van de test door experts 

→ Inhoud gebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel 

→ Relevantie en representativiteit 

Operationaliseringen inhoudsvaliditeit 

→ Inhoud in test < inhoud domein 
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→ Gedragingen in test < gedragingen in domein 

→ Processen in test < processen in domein 

Belangrijk: aard van gedragsdomein 

→ Testconstructie en testgebruik 

Domeinconceptualisering: wat zijn de grenzen van domein 

Constructtheorie is essentieel voor domeinbeschrijving 

→ Referentiedomein: geheel van informatie waarover het construct een verklaring moet bieden 

Inhoudsrelevantie 

→ Oordelen voor relevantie van testitems of -taken 

→ Alle aspecten van testprocedure in rekening brengen 

Inhoudsrepresentativiteit 

→ Dekt instrument het domein waarover men een uitspraak doet 

→ Veronderstelt specificatie van grenzen domein en onderverdelingen in domein (uniformiteit, voorkomen, 

belangrijkheid) 

Conclusie: inhoudsvaliditeit is onvoldoende 

→ Contexteffecten en irrelevante methode-effecten steeds mogelijk 

→ Inhoud is essentieel onderdeel van valideringsproces 

Evidentie op basis van interne structuur 
Substantieve component: confrontatie tussen beoordeelde inhoudsrelevantie/-representativiteit en empirische 

antwoordconsistentie  

Interne structuurmodellen  
Cumulatief-kwantitatieve modellen: factoranalyse en IRT-modellen 

→ Hoe hoger score op onderliggend construct, hoe meer items positief beantwoorden 

Nabijheidsmodel: ontvouwing 

→ Kort bij eigen standpunt, meer positief evalueren, hoe verder hoe negatiever 

Niet-compensatorisch intensiteits-/kwaliteitsmodel 

Klassenmodel: veronderstellen dat er verschillende groepen van mensen zijn 

Dynamisch model: verschillende uitingen hebben die wijzen op eenzelfde fenomeen, zelfde onderliggende proces 

Ipsatieve model: persoon vergelijken met zichzelf 

Structurele getrouwheid: overeenkomst van structurele relaties tussen testitem met andere manifestaties van construct 

→ Testreacties analyseren en modelleren 

Overeenkomst tussen scoremodel en score-interpretatie 

→ Modelvermenging: elk model moet worden verantwoord 

→ Probleem: kwantitatief-cumulatieve modellen zijn dominant, toepassing wanneer het niet adequaat is 

→ Modelverwarring: scores via 1 en interpretatie via een ander meetmodel 

  



 

10 

Les 4 

Evidentie op basis van responsprocessen 
 Causaal modelleren van item- of taakprestaties 

→ Identificeren van mechanismen onderliggend aan taakprestaties 

→ Decompositie van taak in teken van componentprocessen 

Taak Sternberg 

→ Encoderen: coderen van attributen 

→ Inferentie van relatie tussen A en B 

→ Mapping: relatie tussen A en C 

→ Toepassen van AB-relatie op CD 

Onderzoek Sternberg: hoeveel tijd nodig om volledige item op te lossen 

→ Item manipuleren om zicht te krijgen op hoeveel tijd nodig is om subtest op te lossen 

→ Produceren van correct antwoord: subcomponenten 

Probleem: ervan uitgaan dat volgorde van stappen hetzelfde is bij alle participanten 

→ Samenhang met intelligentie: hoe hoger, hoe efficiënter de volgorde die ze hanteren 

Evidentie op basis van relatie met andere variabelen 
Overeenkomst tussen verwachte en geobserveerde relaties van test met andere tests en non-testgedrag  

Construct moet kunnen verklaren waarom relaties er zijn 

Totaalscore: tussenliggende variabele tussen geobserveerde consistenties en externe variabelen 

→ Zicht op systematiek in test 

→ Systematiek binnen test en relatie met andere variabelen verklaren door construct 

Type relaties 

→ Trekvaliditeit: relatie tussen test en andere methoden om hetzelfde en onderscheiden constructen te meten 

→ Nomologische validiteit: theoretisch verwachte relaties, relaties met maten van andere constructies 

Geen sterke theorie: minste verwachting is dat meting construct overlapt met andere metingen van hetzelfde construct 

en niet te veel overlapt met metingen van andere constructen 

Nomologisch: wanneer men een duidelijke theorie heeft en dit systematisch kan onderzoeken 

Trekvaliditeit en multitrek-multimethode matrix 
Construct is niet steeds ingebed in sterk uitgewerkt theoretisch kader, soms gewoon lekenconstructen 

→ Niet goed voor nomologisch netwerk, maar wel voor convergente en divergente validiteit 

Trekvaliditeit: construct mag niet aan 1 enkele methode verbonden zijn, noch ongehoord redundant met andere 

constructen 

→ Minimale voorwaarde voor onderzoek 

Types van redundantie 

→ Gewenste redundantie: over methoden, 2 methoden moeten overlappen en tot dezelfde conclusie komen 

→ Ongewenste redundantie: meting niet te sterk samenhangen met meting van ander construct 

Multimethode-multitrek matrix; prototypisch voorbeeld dat er 3 persoonlijkheidskenmerken gemeten worden bij een 

persoon 

→ Afhankelijk, warm, sociaal 

→ 2 verschillende methodes om zelfde construct te onderzoeken: zelfrapportering en ander rapportering  

→ Diagonaal: betrouwbaarheden 

→ Warmte met peer ratings niet echt betrouwbaar 
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*Nomologische validiteit en nomothetische spanwijdte 
Nomologische validiteit: overeenkomst tussen theoretische relaties van construct en geobserveerde relaties met andere 

variabelen 

Nomologische ruis 

→ Ongewenste impact van methodefactoren → werken met multimethode benadering 

→ Verschillen in scorebetrouwbaarheid 

→ Dingen teveel meten 

Nomothetische spanwijdte: empirisch netwerk van relaties van test met 

→ Metingen van andere constructen 

→ Andere metingen van hetzelfde construct 

→ Criteriumgedrag 

Psychologische begrippen verschillen in spanwijdte 

→ Intelligentie: grootste spanwijdte 

Sterke versus zwakke constructvalidering 
Sterke constructvalidering: heel duidelijke theorie, deductieve benadering 

Zwakke constructvalidering: geobserveerde relaties zonder duidelijk theoretisch kader 

Hangt af van hoeveel men weet en hoe ver onderzoek naar construct gevorderd is 

Nieuw construct: Lockiaans 

→ Proberen en kijken wat er uitkomst 

→ Nieuwe dingen ontwikkelen 

Sterkere theorie: Leibnitziaans 

→ Ook interactie tussen de 2 benaderingen 

* 

Testdomein: assessment instrument waarin men geïnteresseerd is 

→ Non-testdomein: assessment van andere dingen 

→ Relatie tussen 2: externe component 

Relevantie en representativiteit: inhoud van instrument moet goed afdekken wat processen zijn die men veronderstelt 

in de realiteit 

Inhoudelijke structuur: reacties die inhoud uitlokken moeten coherent zijn met wat men verwacht en moet men kunnen 

afbeelden met interne structuur om testscores te verantwoorden 

Constructrepresentatie: causale processen voor antwoord 

Structurele fideliteit: komt overeen met hoe construct voorkomt in realiteit 

Trekvaliditeit: hoe correleert meting met dit instrument met andere metingen van hetzelfde construct 

→ Sterke overlap 

→ Correlatie tussen meting en gerelateerde constructen 

Criterium validiteit: relaties tussen testscore en toegepaste criteria  

Nomothetische spanwijdte: alle mogelijke relaties, relatie tussen test en andere mogelijke testen voor zelfde construct 

en alle mogelijke externe relaties 

*Correlatie-en covariantie-analyses 
Multimethode-multitrek: hangt meting voldoende samen met andere metingen van hetzelfde construct 

→ Convergentie van indicatoren: correlatie moet niet perfect zijn 

→ Onderscheidingsvermogen t.o.v. andere constructen 

→ Consistentie over meten 



 

12 

 

Exploratorische factoranalyse; interne structuur van instrument meten 

→ Beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematrix 

→ Factorinterpretatie is te toetsen hypothese 

→ Zowel convergente als divergente informatie 

→ Onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen van theorie 

Confirmatorische factoranalyse: deductieve benadering 

→ Sterker: a priori zeggen welk item bij welke factor hoort 

Modelleren van causale structuur: regressieanalyse, padanalyse en structurele vergelijkingsmodellen 

→ Padanalyse: kijken naar verbanden en deze via een model in kaart proberen brengen 

*Procesanalyses 
Protocolanalyses: mensen vragen om luidop te denken 

Computermodellering: proberen nabootsen wat er in het hoofd van een persoon gebeurd 

Chronometrische analyses 

Cognitieve correlaten: psychologische kenmerken proberen meten met taken, maar soms lossen mensen taken op 

andere manier op 

Analyse van redenen 

Analyse van oogbewegingen: mensen die niet goed zijn in taak kijken hele tijd heen en weer 

Analyse van systematische fouten 

Analyse van strategieën en stijlen van taakprestatie: individuele verschillen 

*Mathematisch of psychometrisch modelleren 
Complexiteitsfactoren: verschillende items kunnen verschillen 

Subtaken 

→ Divergente productietaak 

→ 2 subtaken maken 

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

Analyses van groepsverschillen en verschillen doorheen de tijd 
Longitudinale analyses: relatieve stabiliteit en ontwikkelingsveranderingen 

Verschillen tussen vooraf gekende groepen: kijken naar ontwikkelingsveranderingen 

Verschillen tussen experts en beginnelingen 

Test-hertest betrouwbaarheid overeenkomstig met construct 

→ Hoog wanneer men een stabiel kenmerk meet 

→ Laag wanneer men iets tijdelijk meet 

Veranderingen in scoreniveau, scorevariabiliteit en dimensionale structuur 

  



 

13 

Les 5 

*Consequenties als basis voor testinterpretatie: waardenimplicaties 

*Waarden eigen aan validiteit 
Waardegeladenheid van theorieën: hoe waarden in rekening brengen 

→ Assessment nooit waardenneutraal 

Etiologische betekenis van waarde: validiteit en waarde zijn gerelateerd aan elkaar 

*Waarden als vertekening en als bron van betekenis 
Waardenvertekening: binnendringen van impliciet stilzwijgende buitenwetenschappelijke motieven of overtuigingen in 

de vervulling van wetenschappelijke doeleinden 

→ Niet expliciet 

→ Proberen objectief zijn, maar waarden kan men niet volledig aan de kant schuiven 

Waarden zijn ook intrinsiek relevant 

→ Waarden hangen samen met hetgeen dat men doet 

Kaplan: waarden zorgen voor vooringenomenheid, niet wanneer ze problemen opdragen, maar wanneer ze vooruitlopen 

op oplossingen 

→ Op zichzelf geen probleem 

Conclusie: waarden zijn er en die zitten op alle niveaus 

→ Niet negeren, wel expliciteren en meenemen als element in valideringsproces 

*Bronnen van waardenimplicaties bij metingen en constructen 
De waarde van constructnamen: waarden in hoe je het construct benoemt 

Streven naar trekimplicaties en evaluatieve implicaties van neem, of uitklaren van conflicterende waardenimplicaties 

Constructen verwijzen naar zowel mogelijke als actuele relaties 

→ Sterke constructvalidering: als men al veel weet 

→ Zwakke constructvalidering: implicaties met de naam zonder men er eigenlijk veel over weet 

Theorieën impliceren bepaalde waarden 

→ Bredere theorieën bepalen hoe observaties worden geïnterpreteerd 

→ Dus: niet voor zorgen dat benadering waardenvrij is, maar wel expliciteren en hard maken 

Waarde van ideologieën 

→ Ideologie: complexe configuratie van gedeelde waarden, affecten en overtuigingen die een interpretatiekader 

van de wereld bieden, hoe men kijkt naar de mens en wereld 

→ Geven perspectief en richting 

→ Institutioneel-universalistisch: kennis is een universeel gegeven en men kan dit aan sommige mensen 

systematisch aanleren en onderwijs organiseren 

→ Participatorisch-selectivistisch: gaat over de ontwikkeling van individuele mensen en elke persoon op zich is 

uniek, onderwijs organiseren zodat iedereen zijn eigen unieke ontwikkeling kan doormaken 

*Methodologieën voor identificeren van waarden en waardenvertekeningen 
Hoe subtiele impact van namen, theorieën en ideologieën op het spoor komen 

→ Kantiaans: proberen verschillende mogelijke verklaringen formuleren en onderzoeken 

→ Hegeliaans: tegengestelde verklaringen met elkaar confronteren 

→ Singeriaans: expliciet zoeken naar waarden en ethische implicaties 

Waarden proberen te pakken krijgen: niet op zoek naar consensus, maar naar conflict 

Waardenimplicaties moeten empirisch ondersteund en rationeel onderbouwd worden 
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*Consequenties als basis voor testgebruik: sociale consequenties 

*Anticiperen van neveneffecten en bijproducten 
Mogelijke nadelige effecten als gevolg van constructrelevantie of -irrelevante testvariantie 

Niet enkel kijken naar de bedoelde doelstelling, maar geheel van effecten moeten in rekening worden gebracht 

*Voorgesteld gebruik afzetten tegen alternatieven 
Tegenvoorstellen: gebruik van andere assessmentprocedures 

Sociale consequenties van gebruik versus niet-gebruik 

*Implicatie bekijken vanuit verschillende waardenperspectieven 
Afhankelijk van de waarde die men heeft zullen bepaalde vormen van testen (niet) goed zijn 

Distributieve rechtvaardigheid: welk principe gebruiken 

→ Expliciteren en beargumenteren 

*Betrouwbaarheid/precisie 
Nu meer meetprincipe i.p.v. betrouwbaarheid 

*Onderscheid tussen systematische en toevalfouten 
Systematische fouten: steeds in instrument 

→ Construct irrelevante surplus 

→ Validiteitsprobleem 

Toevalfouten: niet eigen aan de meting of de gestandaardiseerde context van meting 

→ Betrouwbaarheidsprobleem 

*Oorzaken van onbetrouwbaarheid 
Testconstructie: in een test SP opnemen in termen van inhoud, gedragingen, processen, … 

Testafname 

→ Factoren eigen aan testcontext 

→ Factoren eigen aan geteste persoon 

→ Factoren eigen aan testleider 

*Betrouwbaarheid binnen klassieke testtheorie 
Basisprincipes klassieke testtheorie: eenvoudige theorie die vertrekt van 4 axioma’s 

*Test-hertestbetrouwbaarheid 
2 afnames 

Afhankelijk van lengte testinterval 

→ Kort: participanten werken op geheugen 

→ Groot: ook niet goed 

Enkel voor stabiele kenmerken waarvan men verwacht dat ze niet snel zullen veranderen 

Foutenbron: testafname op zich 

Maat: Pearsoncorrelatie = stabiliteitscoëfficiënt 

*Parallelle vormen/alternatieve vormen van betrouwbaarheid 
1 of 2 afnames 

Indien er nood is aan verschillende versies 

→ Parallelle vormen: zelfde geobserveerde gemiddelden, standaarddeviaties, correlatie met ware score 

→ Alternatieve vormen: enkel equivalent in termen van inhoud en itemmoeilijkheid  

Foutenbron: testconstructie en testafname 

Maat: Pearsoncorrelatie 
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*Interne consistentie 
1 afname 

Samenhang tussen items binnen schaal: evalueren van homogeniteit van schaal 

→ Kijken naar test op zich 

Foutenbron: testconstructie 

Maten 

→ Split-halfbetrouwbaarheid: Spearman-Brown formule, test in 2 delen en zien hoe sterk de helften correleren 

→ Belang van testlengte 

→ Kuder-Richardson 20 voor dichotome items 

→ Cronbach’s alpha voor Likertschalen 

*Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
Relevant bij open vragen 

1 afname 

Overeenkomst tussen beoordelaars van zelfde antwoord 

Foutenbron: scoring en interpretatie 

Maten 

→ Cohen’s kappa: wat is de proportie overeenkomst tussen beoordelaars en de proportie die men verwacht op 

toeval en deze van elkaar aftrekken 

→ Pearsoncorrelatie 

→ Intraklasse correlatie 

Grootte van betrouwbaarheid en hoe die te berekenen is afhankelijk van een aantal factoren 

→ Aard van test 

→ Betrouwbaarheidskwesties 

→ Grootte van betrouwbaaarheidscoëfficiënten: COTAN 

Generaliseerbaarheidstheorie 
KTT = meest gebruikt 

Verschillende vormen van betrouwbaarheid zijn relevant voor verschillende aspecten van test 

→ Variantie-analyse model: verschillende vormen van betrouwbaarheid proberen samenbrengen in 1 model 

Identificeren van alle facetten die mogelijkerwijze aanleiding geven tot fouten in de meting en samen onderzoeken in 

generaliseerbaarheidsstudie  

Betrouwbaarheid binnen moderne testtheorie 
Mathematisch model om antwoorden op items te voorspellen o.b.v. moeilijkheidsgraad en vaardigheid persoon 

→ Moeilijkheid: vaardigheid die men nodig heeft om item met 50% juist te hebben 

Basisprincipe van moderne testtheorie 

→ 1PL: Rasch model, elk item discrimineert even goed 

→ 2PL 

→ 3PL 

Iteminformatiefunctie, testinformatiefunctie, standaardmeetfout 

→ 1PL + standaardmeetfout van meting 1PL 

→ 2PL + standaardmeetfout 

→ 3PL: 3 parameter logistisch model 
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*Keuze tussen klassieke en moderne testtheorie 
Kritiek op KTT 

→ Gebruiken somscore i.p.v. gewogen somscore: houdt geen rekening met verschil in discriminatie 

→ Schatting van betrouwbaarheid is gevoelig aan de homogeniteit van SP 

→ Regressie naar gemiddelde: typische meeste informatie in het midden 

→ Noodzaak van normering 

→ Measurement by fiat: intervalniveau wordt verondersteld, maar wordt niet aangetoond 

→ Prestaties alleen interpreteren binnen test 

→ Standaardmeetfout is gelijk op ieder niveau van vaardigheid 

Voordeel KTT: eenvoudig en gekend 

Kritiek MTT 

→ Mathematisch complex 

→ Zelden hogere test-criteriumcorrelatie voor MTT dan voor KTT 

Voordelen MTT 

→ Valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst 

→ Specifieke standaardmeetfout: betrouwbaarheidsschatting per vaardigheidsniveau 

→ Equivaleren 

→ Bestuderen itemvertekening 
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Les 6 

Fairheid 
Fairness: rechtvaardigheid, redelijkheid 

Fair: eerlijk, oprecht 

Fundamentele kwestie 

→ Testen kunnen mensen hun leven bepalen 

→ Basispunt naast validiteit en betrouwbaarheid 

Gevoeligheid voor individuele kenmerken en testcontexten opdat de testscores op een valide wijze kunnen 

geïnterpreteerd worden voor bedoeld gebruik 

Validiteitskwestie: moet aandacht krijgen in alle fasen van testontwikkeling tot interpretatie van scores in specifieke 

contexten 

→ Vraag over welke mate bij mensen met verschillen kenmerken en achtergronden de interpretatie van testen 

steeds op dezelfde manier kan worden gemaakt 

Toepassing is afhankelijk van de context en specifieke kenmerken van de getesten 

Opletten voor ongewenste bevoordeling 

→ Kritiek: aantal personen kunnen bevoordeeld worden door de compenserende maatregelen 

Algemene visies op fairheid 

Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen 
Mogelijkheden maximaliseren voor personen die test afleggen om aan te tonen welke positie ze innemen op het 

construct dat de test bedoelt te meten 

Traditioneel: standaardiseren van testafname en scoring 

→ Nadruk op standaardisatie 

→ Leidt soms tot problemen bij sommige groepen van mensen 

Fairheid als afwezigheid van meetvertekening 
Differentieel item functioneren: checken dat items op dezelfde manier functioneren 

→ Uniforme vertekening: als een item voor de ene groep op een andere manier functioneer dan voor een andere 

groep 

→ Niet-uniforme vertekening: niet op dezelfde manier functioneren voor wie hoog of laag scoort 

Differentieel test functioneren: niet meer anders functioneren voor individuele items, maar voor volledige test 

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

Fairheid als toegang tot het construct zoals gemeten 
Individuele kenmerken van persoon mogen niet benadelen of bevoordelen bij het laten zien van de positie op het 

construct zoals gemeten 

→ Mensen die test afleggen moeten in staat zijn om informatie te kunnen geven 

Wordt complex wanneer meer dan 1 kenmerk interfereert met testing 

Fairheid als validiteit van individuele testscore interpretaties voor bedoeld gebruik 
Niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen van getesten 

→ Denken over individuele persoon 

Kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen interageren met contextuele kenmerken van de testsituatie 

Fairheid is niet gelijke uitslagen 

→ Bij verschillen in gemiddelde uitslagen: meer aandacht voor mogelijke bronnen van vertekening maar het is 

geen bewijs van vertekening op zich 
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Bedreiging van faire en valide interpretaties van testscores 

Testinhoud 
Constructirrelevante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud 

→ Moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen 

→ Verschillen in interesse voor testmateriaal 

→ Verschillen in herkenning testmateriaal 

→ Beledigend karakter van items 

Testcontext 
Vaardigheid van testinstructies: hoe expliciet men moet zijn in instructies kan afhangen van groep 

Interactie met examinator: stereotypedreiging  

Taal van testing: meertalige kinderen hebben context specifieke taalkennis 

Testrespons 
Verschillen in vertrouwdheid, voorkeur voor bepaalde antwoorden 

→ Culturele verschillen in hoe men het publiek opstelt naar anderen: effect op hoe mensen antwoorden op testen 

Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen 

Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden is 

Kan interageren met scoringssleutel 

Kans om te leren 
Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheid van de test te kunnen leren 

→ Recente immigranten 

→ Scholen in achtergestelde buurten 

Hangt af van context: fairheid heeft ook te maken met de maatschappij en is niet alleen de verantwoordelijkheid van 

degene die de test opstelt 

→ Fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie gebeuren 

→ Fairheid is niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot gespecialiseerde opleiding 

Moeilijk te definiëren en te kwantificeren op individueel niveau 

Problematisch bij toekennen diploma 

Hoe omgaan met fairheid 

Universele proefopzetting 
Bedoeling om omgevingen zo te ontwikkelen bij de start dat ze tegemoet komen aan de noden van zoveel mogelijk 

gebruikers 

Test zo ontwikkelen dat hij fair is voor alle individuen in de doelgroep 

Op voorhand duidelijk specificeren welk construct men precies wenst te meten en voor welke doelgroep de meting 

precies bedoeld is 

→ Duidelijk identificeren welke kenmerken van de getesten kunnen interfereren met de meting van het bedoelde 

construct 

Testconstructie: beoordeling van iteminhoud 
Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars 

Vermijden van cognitieve bronnen van constructirrelevante variantie 

Vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie 

Vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie 

Gaat om de beoordelingen door experts, het is niet noodzakelijk dat de items ook effectief vertekend zijn 
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Testvalidering 
Interne structuuranalyses 

Itemvertekeninganalyses 

Onderzoeken van predictievertekening 

Testgebruik 
Testaccommodatie: vergelijkbaarheid van scores blijft behouden 

→ Aanpassing aan test waarbij het zeker is dat ze geen effect hebben op de scores, niks anders meten want de 

inhoud van test blijft hetzelfde 

Testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde construct veranderen 

→ Effect op scores, niet meet hetzelfde meten 
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Les 7 

Testontwerp en testontwikkeling 

Testbestek  
Vandale: definitie bestek = nauwkeurige beschrijving van opzet, uitvoering, te gebruiken materialen, regeling van de 

werkzaamheden en kosten 

Omschrijving van doel en gepland gebruik 
Te meten construct en/of inhoudsdomein: wat gaan we meten, over welk inhoudsdomein 

Bedoelde testpopulatie 

Bij wie test gebruiken 

Belangrijk voor generalisatie 

Geplande gebruikers 

→ Wie het gaat gebruiken heeft ook effect op hoe men test ontwikkelt 

Gepland gebruik 

→ Op voorhand weten, bepaalt hoe betrouwbaar/precies de test is 

→ Vormende en beoordelende evaluatie 

Mogelijke aanpassing: testaccommodatie  

Voorspellend of beschrijvend gebruik 

→ Meten van voorspellende constructen (bv. IQ) 

→ Meten van prestatie in domein als predictor van toekomstig succes 

Score-interpretatie 

→ Norm gebaseerd: afzetten t.o.v. referentiegroep, vloer- en plafondeffecten 

→ Criterium gebaseerd: meetprecisie rond drempelwaarden 

→ Ipsatief: iemand afzetten t.o.v. zichzelf, gevaar voor sociale wenselijkheid 

Omschrijving van inhoud 
Beschrijving van grootte inhoudsdomein of reikwijdte van construct 

Wat hoort er (niet) bij 

Afbakenen van inhoudsdomein op basis van theorie of analyse inhoudsdomein 

Omschrijving van vorm 
Aard van de items 

Aard van de antwoordvorm 

Aard van de scoring 

Omschrijving van de psychometrische benadering 
Klassieke of moderne testtheorie: steekproefgrootte 

→ Belangrijkste argument MTT: standaardmeetfout per scoreniveau, assumpties toetsen 

Voordeel: meer inzicht in validiteit, goed bruikbaar wanneer men gaat equivaleren 

Betrouwbare informatie over itemkarakteristieken → grotere steekproef nodig dan KTT 

→ Argument KTT: measurement by field, assumpties maken 

Voordeel: makkelijker, relatief eenvoudig 

Als men geen onderliggende dimensies op 1 dimensie moet brengen, komt men toch op vergelijkbare 

betrouwbaarheden 

Adaptief testen 
Voordelen 

→ Zelfde precisie voor alle getesten 
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→ Minder items moeten worden aangeboden: tot 50% reductie in testtijd 

Nadelen 

→ Alle items moeten eerst getest worden in grote steekproef 

→ Participant kan testverloop moeilijk inschatten 

Itemontwikkeling en itembeoordeling 

Ontwikkeling van items 
Expertise in inhoudsdomeinen 

Meer items construeren dan nodig 

Relevantie en representativiteit op basis van gespecifieerde inhoud 

Rekening houden met universele opzet 

Redigeren van items 

Beoordeling van items 
Kwaliteit van inhoud 

Duidelijkheid 

Constructirrelevantie 

Fairheid 

Beoordelen van scoringsrubrieken 

Geschiktheid van experts 

Pilootstudie 
Try-out op kleine groep 

Nagaan of items begrepen worden zoals bedoeld 

Cognitieve labs: luidop-denken protocollen 

Veldstudie 
Try-out op grote groep om psychometrische kenmerken van items te identificeren 

→ Als pilootstudie goed ging 

Belangrijk: steekproef uit beoogde populatie 

Belangrijk: vergelijkbare context 

Analyseren van differentieel itemfunctioneren 

Gebaseerd op cumulatief-kwantitatief model: KTT en MTT 

Itemselectie op basis van klassieke testtheorie 
Moeilijkheidsgraad 

→ P-waarde bij dichotome items 

→ Gemiddelde itemscore 

Onderscheidingsvermogen 

→ Gecorrigeerde item-totaal correlatie 

→ Item-discriminatie index bij dichotome items 

Itemselectie op basis van moderne testtheorie 
Moeilijkheidsgraad: b-parameter in 2PL 

Onderscheidingsvermogen: a-parameter in 2PL 

Steekproefgrootte: 500 participanten voor 2PL 
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Samenstellen en evalueren van testvormen 
Domeinpresentatie verzekeren 

Indien meerdere vormen: zorgen voor gelijkmatige kwaliteit 

Items vervangen die te gelijkend zijn 

Belang van cross-validering: psychometrische kenmerken bevestigen in onafhankelijke steekproef (=validity shrinkage) 

Ontwikkelen van procedures en materiaal voor afname en scoring 
Duidelijke instructies 

Gebruiksvriendelijk testmateriaal 

Standaardisering van testafname: voorzien van mogelijke testaccommodatie 

Specificeren van hardware en software vereisten bij computerafname 

Testbeveiliging 

Testrevisie 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

Gedateerd taalgebruik 

Gedateerd testmateriaal 

Gedateerde normen 

Veranderde populatie 

Veranderde curriculum- of jobinhoud 
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Les 8 

*Introductie op intelligentie 

*IQ testing 
Verschillende visies op wat intelligentietesten en intelligentie zijn 

Lippmann 

→ De intelligentietest is dan eerder een instrument om een groep mensen in te delen dan een maatstaf voor 

intelligentie. Mensen worden binnen een groep ingedeeld op basis van hun succes bij het oplossen van 

problemen die al dan niet intelligentietests zijn. Ze zijn geclassificeerd volgens de prestaties van sommige 

Californiërs in de jaren 1910 tot ongeveer 1916 met de opvatting van de heer Terman van de problemen die 

intelligentie onthullen. Ze zijn niet geclassificeerd op basis van hun vermogen om met de problemen van het 

echte leven om te gaan die om intelligentie vragen 

→ Hele reeks testen die worden gebruikt zorgen voor systematische classificering 

→ Stelt in vraag wat testen betekenen en wat men ermee kan, in welke mate hangt dit samen met vaardigheden 

die men in het echte leven nodig hebt om zich intelligentie te kunnen gedragen 

→ Kritiek: aantal testen die dropped from the sky zijn, zeker een aantal daarvan sluiten niet aan bij dagelijks doen 

en dagelijks intelligent handelen 

→ Ravens progressive matrices: goede indicator voor algemene intelligentie, maar wie gebruikt dit in dagelijks 

leven 

Boring 

→ Intelligentie is wat de intelligentietest meet 

→ Puur operationele definitie 

→ Problematisch 

Intelligentie in enge betekening: intelligentietest afnemen, scoren en afzetten t.o.v. referentiegroep en men komt tot 

een IQ 

→ Getal dat bekomen wordt o.b.v. instrument 

Intelligentie in brede betekenis: in literatuur wordt IQ regelmatig gelijkgesteld aan intelligentie 

→ 1 operationalisering van begrip 

→ Moeilijk antwoorden op vraag welke test beter is 

→ Geen theoretisch begrip, definiëren o.b.v. meetprocedures 

Testen buiten de context van dagdagelijkse activiteiten werkt maar 

→ Wil niet zeggen dat ze niet voor verbetering vatbaar zijn 

*Werken testen 
Probabilistische verbanden: naarmate men hoger scoort op intelligentietest zal de kans op succes toenemen 

Thomson/ Deary en Whalley: relatie IQ – levensverwachting 

→ IQ heeft 1 van de grootste spanwijdtes → hangt met veel samen 

→ Thomson: bijna hele populatie 11-jarigen getest, Deary en Whalley hebben uitgezocht wie er nog leefden 70 

jaar later 

→ Mannen: na 40-50 jaar is hogere intelligentie gelijk aan langer leven 

→ Voor vrouwen is dit na 20-er jaren, beter voorspeld door meting op 11 jaar 

Direct verband: intelligentie heeft rechtstreeks een invloed 

→ Hoger IQ leidt tot langer leven 

→ Idee van Galton: direct biologisch verband 

Indirect verband: kans groter dat men ouder wordt, voorspelt leven via bepaald gedrag 

→ Indirect en direct verband geven beide causale verklaring 

Niet-causaal/andere verklaring: komt door een derde variabele 
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Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring 

→ Veel voorspellingen kunnen worden gemaakt over sociaal relevant gedrag 

→ IQ testen correleren ook met vele andere predictoren 

→ Veel van onderzoek is correlationeel: moeilijker om duidelijke causale effecten vast te stellen dan bij 

experimenteel onderzoek 

Controversen 

→ De tests kunnen onmogelijk werken. Het is onredelijk om te geloven dat het uitvoeren van een 'uit de lucht 

vallen'-test, verzonnen door mensen die de examinandus niet kennen, mogelijk belangrijke mentale 

eigenschappen zou kunnen onthullen 

Argument tegen: veel onderzoek dat tegendeel aantoont 

→ De testen werken niet. Er zijn mensen die slechts bescheiden testscores hebben en het goed doen, en mensen 

die zeer hoge testscores hebben en het niet bijzonder goed doen 

Reactie: IQ is niet enige predictor, zelfs al was het zo dan maakt men nog altijd fouten 

→ De tests werken alleen in de academische arena 

Reactie: veel onderzoek naar hoe IQ-rest samenhangt met prestaties buiten schoolcontext, niet vreemd dat er 

een overlap is tussen intelligentietest en wat men doet op school 

→ De tests werken alleen voor bepaalde demografische groepen, met name blanken uit de middenklasse. De 

tests voorspellen niet goed voor andere groepen 

Reactie: is een empirische stelling, baseline voorspelt overal even goed 

Vreemd: zeggen dat het bij hoge klasse ook niet zou voorspellen 

→ De tests mogen niet worden gebruikt omdat ze bevooroordeeld zijn ten opzichte van leden van een 

minderheidsgroep, die vaak lage scores halen 

Reactie: discussie verziekt het idee door het idee dat intelligentietesten toegang geeft tot het genetisch 

functioneren van iemand → problematisch 

*Kader om te denken over intelligentie 
Intelligentie: latent theoretisch begrip dat niet gelijkgesteld wordt met een specifieke observatie, intelligentie is niet te 

zien (ovaal) 

→  rechthoeken: in principe zijn ze observeerbaar (manifeste variabelen) 

Inputvariabelen: genen en omgeving 

→ Geen invloed op intelligentie zelf, wel op hersenstructuur en hersenprocessen 

→ Genetische bagage: doorheen de levensloop, complexe processen 

→ Fysische en sociale omgeving 

Hundt: mensen verschillen in de mate waarin ze hersenmechanismen hebben geërfd die hen in staat stellen om met 

hun samenleving om te gaan op een manier die de mentale vermogens produceert die nodig zijn om problemen op te 

lossen die op een cognitieve test worden voorgesteld 

Intelligentie en IQ tests 

→ Testing ook bepaald door maatschappij 

→ Culturele verschillen in relevantie 

→ (onvolmaakte) Voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen 

→ Universele competenties: taal, aandacht controle, geheugen 

→ Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie  

→ Gebruik van intelligentie: relatie met persoonlijkheid → kunnen doen – willen doen 

→ Resultaten: sociaal relevant gedrag 

→ Interacties met fysische en sociale omgeving 

*Reactiebereik en uitdagingshypothese 
Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen intelligentie 

→ Hypothese van reactiebereik: 2 causaal verklarende variabelen vr intelligentie, maar het is niet zo dat je met 

een bepaalde bagage een bepaalde hoeveelheid intelligentie krijgt → men krijgt wel een reactiebereik: dus niet 

omdat je een heel stimulerende omgeving hebt dat je daarom intelligent zal zijn want dit hangt ook af van de 

genen  
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→ Genetische bagage bepaalt reactiebereik 

→ Omgevingskwaliteit bepaalt reactiebereik 

Verschillen in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan 

→ Genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is en omgekeerd 

Hypothese van negatief versneld verband 

→ Hetzelfde principe geldt vr de genetische bagage: er zijn een aantal genen die leiden tot ernstige mentale 

beperkingen, maar de mensen mensen hebben die genen niet  maar een deficiënt gen niet hebben = vele 

beter functioneren dan als je het deficiënt gen wel hebt 

Uitdagingshypothese: intelligentie ontwikkelt zich dr bezig te zijn met cognitief uitdagende activiteiten. Omgevingen 

verschillen in de mate waarin ze zulke uitdagingen ondersteunen & individuen verschillen in de mate waarin ze ernaar 

op zoek gaan 

Manieren van omgaan met cognitieve uitdagingen 

→ Zelf adapteren 

→ Omgeving vorm geven 

→ Selecteren 
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Les 9 

*IQ testen 

*Introductie 
Conceptueel verschil 

→ Intelligentie verwijst naar een set van algemene vermogens 

→ Geschiktheid: nagaan hoe goed iemand geschikt is om te profiteren van bepaalde opleiding, geschikt om 

bepaalde job uit te voeren, gaat over een test vooraf 

Prestatie: iets geleerd en kijken wat die persoon daarvan geleerd heeft 

→ Prestatie gaat over een test achteraf 

Cognitieve vaardigheid: algemeen, intelligentie instrumenten worden zo genoemd 

→ Probleem: verschillende testen vanuit verschillende benaderingen correleren hoog 

*Individueel afgenomen testbatterijen 
WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ 

→ Internationaal meeste afgenomen 

Kaufman Adult Intelligence test: onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie 

→ Gekristalliseerd: wat men heeft geleerd 

→ Vloeiend: hoe goed men kan omgaan met nieuw materiaal 

→ Goed instrument, maar test overgekocht en besloten daar niets meer in te investeren 

Sterktes van individueel afgenomen tests 

→ Contingente itempresentatie: niet van iedereen alles afnemen 

→ Observatie van antwoorden: kijken hoe mensen tot antwoorden komen 

*Testbatterijen afgenomen in groep 
Otis-Lennon test: verbale en non-verbale component 

→ Verbaal: begrip, synoniemen, antoniemen en redeneren 

→ Niet verbaal: figuratief en kwantitatief redeneren 

→ Schooladvies in selectie lager en middelbaar onderwijs 

Cognitive Abilities test: verbale, niet-verbale en kwantitatieve component 

→ Verbaal: begrip en verbale analogieën 

→ Kwantitatief: kwantitatieve relaties, series en vergelijkingen opbouwen 

→ Niet-verbaal: figuur classificatie, analogieën 

→ Schooladvies in selectie lager en middelbaar onderwijs 

SAT 

→ Toegangsproef hoger onderwijs 

→ SAT 1: meet algemene cognitieve vaardigheden of aptitudes  

→ SAT 2: prestatieproef, vakinhoudelijke kennis testen 

→ Schrijven van essay: heel lang, enkel MC testen 

→ Figuur: verbale comprehension en mathematics 

→ Comprehension: reading en sentence completion 

→ Mathematics: gaat over kennis die men al een paar jaar heeft geleerd, nadenken over items 

ASVAB: Armed Services Vocational Aptitude Battery 

→ Standaardbatterij Amerikaanse leger 

→ 4 subtesten doe AFQT vormen (= algemene mentale vaardigheden) en technisch-wetenschappelijk 

georiënteerde subtests 

AFQT: Armed Forced Qualification Test 
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*Enkelvoudige testen 
Baddeley’s 3 minuten redeneertest: zo snel mogelijk zeggen true of false, moet men niet teveel begrip voor hebben 

→ Hoge score: hoog scoren op lange subtest waarbij verbaal begrip wordt gemeten 

→ Vaak gebruikt in onderzoek 

Wonderlic personnel test: belang van switchen tussen taken 

→ 12 minuten, redelijk eenvoudige vragen, zoveel mogelijk proberen oplossen 

→ Vragen zeer verschillend: hoe goed kunnen mensen switchen tussen verschillende mentale processen 

→ Hoge correlatie met intelligentiebatterij zoals WAIS 

Raven progressive matrices: matrix redeneertest  

→ Ontwikkeld op theoretische basis: in intelligentie is abstract redeneren een essentieel onderdeel van het 

construct 

→ Historisch: in Welscher schalenzaten geen abstracte redeneertesten 

→ Theoriegestuurde benadering, een van de beste indicatoren voor algemene intelligentie 

*Thema’s in testen 
Taalgebruik 

Taalvertrouwdheid 

Taalbegrip 

Geary: onderscheid mentale capaciteiten 

→ Primair: capaciteiten die iedereen ontwikkeld tijdens leven, begrijpen van taal 

→ Secundair: iets wat men geleerd heeft in een gealfabetiseerde samenleving 

→ Meenemen in testing 

Visueel-ruimtelijk redeneren 

Onderscheid perceptie en redeneren 

Geslachteffect op mechanische redeneren 

→ Mannen beter in roteren en bewerkingen op figuur doen 

→ Redeneertaken zoals bij raven: kleine geslachtsverschillen 

Mathematisch redeneren 

Deductief en inductief redeneren 

→ Redeneren: centraal voor definitie van intelligentieconstruct, maar niet evident om op te nemen in 

intelligentietest 

→ Weinig tests waar deductief redeneren in zit 

Geschiktheid versus prestatie 

→ Na leerervaring of net ervoor 

→ Conceptueel verschillend maar correleert hoof met elkaar 

 *Testconstructies en testgebruik 
Assumptie: IQ is normaal verdeeld: men kan zien hoe een persoon zich situeert t.o.v. anderen 

Itemselectie en itemevaluatie: schaleerbaarheid van items 

→ Items moeten aan strikte criteria voldoen 

→ Hoe goed schaleerbaar: items moeten kunnen geordend worden op een onderliggende schaal 

Differentiële impact: onderscheid tussen vertekening en impact 

→ Sommige items worden anders geïnterpreteerd door andere bevolkingsgroepen 

Differentieel functioneren op itemniveau 

→ Vertekening: wil niet zeggen dat ze minder algemene kennis hebben, maar is wel vertekend 

→ Impact: reële verschillen tussen groepen 
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IRT-scores als alternatief voor ruwe scores 

→ Ruwe score: som van correcte scores 

→ Voordeel IRT-scores: in termen van validiteit beter begrijpen hoe test en items functioneren 

Belang van normeren en de referentiegroep: vloer- en plafondeffecten 

→ Normeren: persoon vergelijken met referentiegroep en deze krijgt dan pas betekenis 

→ Flynn effect/cohort effect: intelligentiescores zijn erop vooruitgegaan 

*Theoretische benaderingen 

*Kenmerken wetenschappelijke theorieën 
Variabelen moeten in principe meetbaar zijn 

Theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn 

Theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn 

*Keuze tussen concurrerende theorieën 
Weg van confirmatie 

→ Messick: inductieprobleem, er is een probleem met verificatie want men kan nooit zeker zijn 

Falisifiëring centraal in wetenschappelijk onderzoek 

→ Popper: men kan met zekerheid falsifiëren, probleem mee want gebeurt zelden dat een theorie eenduidig kan 

verworpen worden 

Bouwen van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken 

→ Modellen bouwen en deze onderling vergelijken om te kijken welk model het beste gegevens verklaart 

*Systeemdenken 
Intelligentie is ingebed in complex netwerk met andere geobserveerde en latente variabelen 

Onderscheid tussen proximale en distale invloeden 

→ Proximaal: invloed door genetisch potentieel en sociale omgeving 

→ Distaal: genen zijn een functie van genen ouders en dit heeft een impact op hoe ouders een kind grootbrengen 

Feedbackloops: kind zelf geeft ook vorm aan opvoeding, kind heeft ook een impact op hoe ouders zich ertegenover 

opstellen 

Gecontroleerde experimenten laten inherent maar deeluitspraken toe 

→ Natuurlijke experimenten 

→ Omgeving is belangrijk, maar zegt niets over genen 

*Intelligentie binnen sociale systemen 
Modellen worden ontwikkeld om de omgeving te controleren 

Cronbach en Snow: aptitude x treatment interactiemodel 

→ Psychometrische maten van IQ relevant, niet fMRI van neutrale activiteit 

→ Interactie tussen meest optimale doceermethode en intelligentie van kind 

→ Interactie tussen intelligentie en aptitude 

→ Geïnteresseerd in typische psychometrische intelligentie en interessant als pedagoog 

Ontwikkelen van nieuw geneesmiddel tegen cognitieve achteruitgang bij ouderen 

→ fMRI wel interessant 

→ meer interesse in hersen functioneren 

Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders geformuleerd worden 

*Reductionisme 
Reduceren om te begrijpen 

→ Fenomeen terugbrengen tot een onderliggend fenomeen 
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Van tests over informatieverwerking naar hersen functioneren 

→ Intelligentieonderzoek: vertrekken van gedrag dat men beschouwt als indicator van intelligent functioneren 

→ Terugbrengen tot informatieverwerkingsprocessen 

→ Kijken welke hersenprocessen er ten grondslag aan liggen 

Tests- en hersen functioneren worden geobserveerd: informatieverwerkingsprocessen worden geïnfereerd 

*Studie op psychometrisch niveau 
Reduceren van veel informatie tot een beperkt aantal factoren 

Johnson en Bouchard: onderzoek naar intelligentie bij eeneiige en twee-eiige tweelingen die zijn afgestaan ter adoptie, 

families werden uitgebreid getest met intelligentiesubtesten en persoonlijkheidssubtesten 

→ g-VPR model 

P: perceptuele intelligentie 

R: rotatievaardigheden 

G: algemene intelligentiescore  

V: verbale intelligentie 

Voorspellingen kunnen, maar zegt niet waarom 

*Studie op niveau van informatieverwerking 
Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden informatie 

Werkgeheugen 

→ Geheugenspantaak: tussen 2 en 5,5 woorden 

→ Correleert met tekstbegrip 

→ Kunnen beter om met ambiguïteit 

*Studie op hersenniveau 
Onderzoektechnologie 

→ X-stralen 

→ fMRI 

→ EEG 

Als men alle informatie samenlegt is er meer geweten 

Visies laatste conclusie 

→ Meer intelligente mensen: grotere motor die meer verbruikt, meer metabolische activiteit 

→ Meer intelligente mensen: effectievere motor 

Algemeen effect: meer activatie naarmate items moeilijker worden 

Interindividueel verschil effect: activatie is afhankelijk van intelligentie 

*Kritiek op niveaubenadering 
Consensus over psychometrisch niveau: bruikbaar voor praktische toepassingen 

Consensus over hersenniveau: draagt bij tot begrip, leert iets over architectuur hersenen, helpt theorieën verfijnen en 

leert hoe bepaalde informatie verwerkt wordt 

Discussie over het informatieverwerkingsniveau 

Argumenten voor informatieverwerkingsniveau 

→ Veel vragen in praktijk passen binnen de benadering 

→ Beperkte kennis over hersen functioneren 

Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan 

→ Begrijpen van informatieverwerkingsprocessen 

→ Meten van individuele verschillen in processen 

→ Meten van individuele verschillen in kennis-bestanden waarmee processen werken 
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Argumenten tegen informatieverwerkingsniveau 

→ Meten de testen echt informatieverwerkingsprocessen (= validiteitskader) 

→ Maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie 

Hersenen als toolkit van informatieverwerkingsprocessen: sprong van psychometrisch naar hersenniveau is te complex 

→ Informatieverwerkingsprocessen kan een goede brug zijn tussen de 2 

*Samenvatting  
Noodzaak aan theorieën 

→ Voorspellen en controleren van systemen 

→ Reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus 

Niveaus: psychometrisch, informatieverwerkings- en hersenniveau 

→ Afhankelijk van waarvoor theorieën gebruikt worden, kunnen er anders uitzien 

Observeerbare versus latente niveaus 

→ Informatieverwerking is laten, maar het is niet iets dat wordt uitgevonden → op zoek naar empirische 

indicatoren 

Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak theorieën 

→ Kritiek = wetenschap 

  



 

31 

Les 10 

*Psychometrische theorieën 

*Theorie van algemene intelligentie G 
Basistheorie: er is 1 intelligentiefactor 

Spearman: algemene intelligentie niet bij informatieverwerkingsmaten, maar bij maten van complex denken 

Spearman onderzocht theorie op schooluitslagen 

→ Carroll: correlaties tussen vakken en kunnen onderscheiden van toonhoogte 

Confirmatorische factoranalyse volgens model Spearman 

→ Voorspelde correlaties kunnen berekend worden: indien er maar 1 onderliggende factor nodig is 

Evidentie voor g: positive manifold uitermate robuuste bevinding 

→ Basisstelling Spearman: alle intelligentiesubtesten moeten positief correleren want hangen samen met de G 

factor 

→ Altijd een dominante factor gevonden met factoranalyse 

Aard van G 

→ Algemeen mentaal vermogen/cognitieve sterkte 

→ Gespecialiseerde, maar gecorreleerde mentale vermogens 

→ Mutualisme  

Positive manifold is een empirische realiteit 

→ Verschillende mogelijke verklaring 

G begrijpen door te kijken naar 

→ Aard van testen die hoog laden op G-factor 

→ Informatieverwerkingsmodellen 

→ Functioneren van hersenen 

Welke testen laden hoog op G 

→ Inductief redeneren 

→ Complexe visualisatie 

→ Kwantitatief redeneren 

→ Verbale vaardigheid 

→ Niet enkel abstract redeneren, want testen hebben verschillende inhouden 

Hypothese van gecorreleerde trekken: training in 1 type taak zal andere type taak beïnvloeden 

→ Mutualisme: de ene beïnvloedt de andere 

→ Onderzoek lijkt dit te bevestigen 

→ Gebruiken van telraam 

Bedenkingen bij G 

→ G-factor geïnterpreteerd als 1 factor die genetisch bepaald is → kritiek 

→ Vooral geobserveerd bij uit de lucht gevallen testen 

→ Minder evidentie in gespecialiseerde populaties 

Thurstone  

→ Intelligentie opgebouwd op 7 primary mental abilities die niet gecorreleerd zijn 

→ G-factor verklaren door factor-onzuivere test: primaire vaardigheden correleren door combinatie met testen 

→ Zuivere tests: geen hoge correlaties tussen verschillende subtesten 

→ Testbatterij toegepast op algemene populatie: wel positive manifold 

*CHC-model: het drielagen model (Cattel, Horn en Carroll) 
Cattel en Horn: gemodelleerd in hiërarchisch model met specifieke vaardigheden en brede mentale vaardigheden 
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Basisidee: model van Spearman en Thurstone integreren in 1 hiërarchisch model 

→ Vaardigheden eerste laag 

→ Vaardigheden tweede laag: Gf en Gc (en Gv, Gs, Gt) 

→ Specifieke vaardigheden clusteren in grotere factoren 

Carroll: heranalyse 

→ Alle vaardigheden tweede laag zijn positief gecorreleerd 

→ Derde laag = G (bovenaan) 

Ontwikkeling van nieuwe instrumenten volgens hiërarchisch model 

→ Kaufman Adult Intelligence test: focus op onderscheid tussen vloeiende en gekristalliseerde intelligentie 

→ Woodcock-Johnson test batterij (WJ-III) 

Zijn G, Gc en Gf natural kinds? 

→ Tegen: eenzelfde taak, kan een maar voor Gf of Gc zijn, afhankelijk van vertrouwdheid met taak 

→ Voor: korte- en langetermijn geheugen, duidelijk beroep op 2 verschillende processen 

→ Tegen: Cattell; Gc via Gf, G is een gevolg van Gc en Gf 

→ Voor: Jensen; G doet beroep op specifieke hersenprocessen 

→ Gf neemt af met leeftijd, Gc neemt toe, doen beroep op verschillende processen 

*Johnson en Bouchards G.VPR model 
Gaat terug op model van Vernon 

→ General factor 

→ Orthogonaal: educational factor (verbal), motor factor (perceptual) 

Johnson en Bouchard 

→ Niveau 1: individuele testen 

→ Niveau 2: specifieke vaardigheden 

→ Niveau 3: verbale, perceptuele, rotatievaardigheden 

→ Niveau 4: algemene intelligentie G 

Verschil met CHC 

→ Geen aparte factor voor vloeiende intelligentie 

→ Afhankelijk van het materiaal gaat het meer om verbale, perceptuele of rotatie subtest 

Model is statistisch superieur in verschillende datasets maar verklaart data niet volledig 

→ Tweelingenstudie: geen van modellen paste perfect, maar G.VPR paste beter bij data 

Geen afzonderlijke geheugenfactor 

→ Focust zich meer op narrow abilities  

Problemen met Gf-Gc  onderscheid 

→ Vaag, want ook patroonherkenning bij Gc testen, onderscheid is theoretisch niet goed uitgebouwd 

→ Erfelijkheid niet hoger voor Gf dan voor Gc 

Neurowetenschappelijke bevindingen die model ondersteunen 

→ G-factor: aandachtcontrole, neurale geleiding, plasticiteit neuronale connecties 

→ Voor 3 factoren zijn verschillende hersendelen betrokken 

→ Onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken 

*Samenvatting en evaluatie 
Algemene tendens sterker aan onderkant dan aan bovenkant van IQ-dimensie 

Keuze voor G, drielagen of G.VPR model 

→ Statistische argumenten: G.VPR past beste 

→ Bruikbaarheid en beslissingen: G-factor en drielagenmodel interessant 
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→ Aansluiting bij informatieverwerking en biologische modellen 

Puur G-model is te eenvoudig 

→ Kan gegevens niet verklaren 

*Alternatieve intelligentietheorieën 

*Gardner’s theorie van multiple intelligenties 
Basisassumpties 

→ Niet 1 algemene trek 

→ Veel typen van intelligentie 

Onderzoek naar cognitie op kwalitatieve, menswetenschappelijke manier 

Intelligentie: een biopsychologisch potentieel dat in een culturele setting kan worden geactiveerd om problemen op te 

lossen of producten te creëren die van waarde zijn voor de samenleving 

Onafhankelijke vormen van intelligentie 

→ Linguïstische intelligentie: gekristalliseerde verbale intelligentie 

→ Logisch-mathematische intelligentie: vloeiende intelligentie 

→ Ruimtelijke intelligentie: perceptuele en rotatie factor 

→ Lichamelijke/kinestethische intelligentie 

→ Natuurlijke intelligentie 

→ Interpersoonlijke intelligentie 

→ Intrapersoonlijke intelligentie 

Problemen 

→ Stelt dat verschillende types onafhankelijk zijn van elkaar 

Gebaseerd op criteria om te zeggen wat intelligentie is 

→ Biologisch: product van biologische systeem 

→ Psychologisch: trainbaar en te onderscheiden van andere trekken 

→ Ontwikkeling: elke intelligentie heeft een eigen ontwikkelingsgeschiedenis 

→ Logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in symbolensystemen 

Gericht op onderwijsinterventies: taak van school is ontwikkelen van type intelligentie waar kind goed in is 

Populair in onderwijskundige middens 

→ Sympathiekere theorie dan G-factor 

→ Egalitair model: voor elk kind zijn er wegen naar succes 

→ Misinterpretatie van klassiek IQ onderzoek: er is niet zoveel aan te doen i.p.v. verschillen tussen mensen zijn 

vrij stabiel 

Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging 

Evaluatie MI-theorie 

→ Weinig empirische evidentie 

→ Goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren 

→ Onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid 


