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INTRODUCTIE  
1 ALGEMENE INTRODUCTIE  

1.1 INTRODUCTIE OP ASSESSMENT  

Begrippen:  

• psychodiagnostiek: term in het Engels niet zoveel gebruikt)  
• diagnose: vooral in klinische psychologie/psychiatrie)  
• psychologisch testen: slechts een onderdeel van assessment, maakt gebruik van testen  
• psychologische evaluatie: veel in Franse wereld  
• psychometrie: wiskundige modellen om testgedrag te modelleren  
• assessment  

 

1.2 DIAGNOSTIEK IN DE PSYCHOLOGIE  

Definitie van beroep van psycholoog volgens de Belgische Psychologencommissie: een beroep dat zich richt op  

• evaluatie van 
• interventie in 
• onderzoek naar en ontwikkeling van methoden voor evaluatie van en interventie in en  
• disseminatie van informatie over menselijk gedragsmatig en mentaal functioneren op basis van de 

wetenschappelijke discipline van de psychologie  

 

1.3 ENKELE GANGBARE DEFINITIES  

Diagnosis: onderscheiding, onderscheidingsvermogen, beslissing  

 

De Bruyn (1988): systematisch beslissingsproces waarin verschillende theoretische en empirische 
onderzoekslijnen samengebracht worden  

 

De Zeeuw (1983): individuele verschillen tussen mensen vaststellen om deze kennis toe te passen op het 
enkele individu, de persoon ten dienste van zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk opzicht  

 

Van Aarle (1990): op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en 
zijn omgeving met het oog op het nemen van beslissingen  
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Walsh en Betz (2001): proces van hulp bieden aan personen met hun vragen en problemen 
(informatieverzameling, begrijpen van de informatie, integreren van de informatie tot een oordeel en advies, 
interventie om het probleem op te lossen) à vaststelling + interventie, veronderstelt andere vaardigheden  

 

Jäger en Petermann (1999): wetenschappelijke discipline die methoden ontwikkelt en toepast om relevante 
kenmerken van personen, groepen, situaties, instituties en zelfs voorwerpen vast te stellen, die vervolgens in 
een oordeel geïntegreerd moeten worden  

 

Soms: psychodiagnostiek niet gezien als aparte discipline, maar als toepassing van alle beschikbare 
psychologische kennis  

 

Drenth en Sijtsma (2005): een psychologische test of vragenlijst is “… een systematische procedure om 
gedragingen te classificeren of te meten. Hij stelt in staat om een bewering te doen over een theoretisch 
attribuut of latente trak van personen of over niet-testgedragingen, bijvoorbeeld, criteriumgedrag, aan de hand 
van objectief vastgestelde antwoorden op een aantal items. De betekenis van deze antwoorden wordt duidelijk 
door ze te vergelijken met een representatieve steekproef, of binnen de persoon in de loop van de tijd of op 
verschillende tijdstippen.”  

 

EFPA Board of Assessment: assessment as a “systematic method or procedure for ascertaining the 
psychological characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or 
group of individuals”  

 

1.4 DRIE GROTE PRAKTIJKVELDEN  

Klinische en Gezondheidpsychologie:  

• Is er sprake van een psychiatrische stoornis?  
• Wat is de draagkracht/last van een persoon?  

 

Personeels-, Beroepskeuze, Arbeids- en Organisatiepsychologie:  

• Voldoet de kandidaat aan de functie-eisen?  
• Heeft de arbeidsorganisatie een goed ‘sociaal klimaat’?  

 

Onderwijspsychologie:  

• Is er sprake van hoge begaafdheid?  
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2 GESCHIEDENIS VAN DE ASSESSMENT  

2.1 THEORIEVORMING  

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

• filosofie van Descartes: onderscheid tussen lichaam en ziel à kenmerken van het lichaam zijn 
meetbaar, maar niet van de ziel (dus het had geen zin om psychologie te bestuderen)  

• experimenteel onderzoek van Fechner en Wundt: relatie tussen lichaam en geest à Wat is de 
verhouding tussen de objectieve sterkte van een stimulus en de waarneming ervan? (er bestaat relatie 
tussen objectieve kenmerken en psychologische ervaring) 

• wet van Fechner: de subjectieve ervaring is proportioneel aan het logaritme van de stimulusintensiteit  

 

• Wundt: individuele verschillen in snelheid van zenuwgeleiding oorzaak van verschillen in waarneming  

 

Opkomst van empirisch pragmatische epistemologie in VS  

• Wanneer is iets wetenschappelijk juist?  
• Pragmatische epistemoloige: het is juist als we er iets mee kunnen doen  

 

2.2 MEETMODELLEN  

Voorlopers: ontwikkeling van theorie en van meetfouten à Laplace, Legendre en Gauss (gausscurve, bij 
assessment veel van toepassing, vooral op de fouten die we maken)  

 

Karl Pearson: toepassing op menselijk oordelen (Pearson correlatie)  

 

Charles Spearman (1910): betrouwbaarheidscoëfficiënt als correlatie tussen twee testhelften (in welke mate 
bekomen we systematisch dezelfde uitkomst)  
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Klassieke testthoerie: Gulliksen (1950) en Lord & Novick (1968)  

• eenvoudige benadering die voor de meeste dingen wel werkt  
• ware score is de waarde over een oneindig aantal herhalingen  
• geen echte toetsing, maar gewoon assumpties die we maken (i.t.t. IRT)  
• S (geobserveerde score) = T (ware score) + E (fout)  

 

Item respons theorie: Georg Rasch  

• kans op correct antwoord gemodelleerd als logistische functie van vaardigheid van persoon en 
moeilijkheidsgraad van item  

• hoe meer vaardigheid, hoe groter de kans op een correct antwoord  
• toetsen of wat we voorspellen ook terug te vinden is in verzamelde gegevens (gebeurt niet bij KTT)  

 

 

2.3 TESTBEWEGING   

Historische voorlopers:  

• selectiesysteem van het Chinese keizerrijk  
o ontstaan in 605 tijdens de Sui-dynastie  
o afgeschaft in 1906 tijdens Qing-dynastie  
o hiërarchisch selectiesysteem met selecties op districts-, provinciaal- en hoofdstedelijk niveau  
o sterk georiënteerd op kennis van Confuciaanse teksten en filosofie  
o zeer grote druk: high stakes selection (veel macht en geld als je het goed doet op testen en 

belangrijke functie krijgt à kans op fraude)  
o bestrijden van fraude  
o meet crystallized intelligence (nu onderdeel van IQ-testen)  

• universitaire examens: Bologna (13de eeuw), Oxford (17de eeuw), vanaf 1860 veralgemeend in Europa 
en de VS  

 

Voorlopers vanuit de psychiatrie:  

• Esquirol (1850) en Segin (1860): idiotie versus dementie (was tijdelijk) 
• classificatiesysteem van Kraepeling: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI): empirische 

benadering, medisch denken  
• medisch model: syndroom als gevolg van pathologisch proces  
• DSM als geheel van afspraken: recente discussie over DSM-V  
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Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI):  

• Hathaway & McKinley (1943): psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten efficiënt inventariseren  
• 1000 potentiële items: bestaande vragenlijsten, beoordelingsschalen, psychiatrische interviews, 

handboeken psychiatrie, persoonlijke ervaring (504 geteste items)  
• items voorgelegd aan klinische groepen en “normalen”  
• itemselectie  

o klinische groepen van normalen differentiëren  
o klinische groepen onderling onderscheiden  
o matige, niet-psychopathologische vormen ontdekken  
o à empirische itemselectie  

• klinische schalen  
o hypochondrie (Hs): lichamelijke klachten  
o depressie (D): depressie  
o hysterie (Hy): gebrek aan maturiteit  
o psychopathie (Pd): deviant, autoriteitsconflict  
o mannelijkheid/vrouwelijkheid (Mf): mannelijke vs vrouwelijke interesses  
o paranoia (Pa): achterdocht, vijandigheid  
o psychasthenie (Pt): angstig, gespannen  
o schizofrenie (Sc): vervreemding, teruggetrokken  
o hypomanie (Ma): uitgelaten, veel energie  
o sociale introversie (Si): introversie, verlegen  

• validiteitsschalen 
o leugen (faking good): zich beter willen voordoen dan men is  
o infrequentie (faking bad): zich slechter willen voordoen dan men is  
o defensiviteit (ontkenning)  

 

 

Maatschappelijke context voor het ontstaan van testbeweging:  

• sterke bevolkingsgroei  
• industrialisering  
• verstedelijking  
• complexer worden van maatschappij  

à erfopvolging uit de middeleeuwen werkte niet meer  
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Sir Francis Galton (1922 – 1911):  

• neef van Charles Darwin: genetische benadering  
• “whenever you can, count” 
• “Inquiries into Human Faculties and its development” (1883): fysische en psychofysische metngen (in 

de traditie van het Engels empirisme)  
• intelligentie = “overall constitutional fitness” (hoe goed je biologisch functioneert, genetisch bepaald) 

à survival of the fittest gaan toepassen op individu  
• co-relations: of dingen samenhangen, één van de basisideeën van differentiële psychologie  

 

James McKeen Cattell:  

• leerling van Wundt en Galton 
• Mental Tests met fysiologische en sensorische focus (1890), objectief meten  

o sterkte van handgreep  
o snelheid van handbeweging  
o onderscheiden van gewichten  
o oordeel over verstreken tijd  
o hoeveelheid druk nodig om pijn te voelen à mensen met beperking voelen geen pijn  

• Wissler (1901) onderzocht testen bij studenten à concludeerde dat intelligentiebenadering niet 
valide was  

o de testen bleken onderling niet samen te hangen  
o de testen bleken academische prestaties van studenten niet te voorspellen  

• met hedendaags betrouwbaarder onderzoek vinden we wel samenhang  

 

Alfred Binet:  

• focus op hogere mentale processen (i.t.t. elementaire processen Cattell)  
• eenvoudige taken die aandacht houden  
• selecteren voor bijzonder onderwijs: na invoeren schoolplicht werd duidelijk dat sommige kinderen 

niet konden volgen in regulier onderwijs  
• 1905: eerste test  
• 1908: mentale leeftijd (IQ = mentale age/calendar age*100) à werkt niet voor volwassenen, want 

mental age is moeilijk te bepalen, bij kinderen a.d.h.v. taken die ze op die leeftijd moeten kunnen  
• 1911: vijf items per leeftijdscategorie  
• verder in de VS ontwikkeld door Terman: Stanford-Binettest  
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Henry Herbert Goddard:  

• past Simon-Binettest toe in “training school for feeble minded boys and girls”  
• overtuigt hele geledingen van Amerikaanse maatschappij van gebruik van IQ-tests  
• testen van immigranten: ongeveer 80% van Oost-Europesemigranten gediagnosticeerd als “morons”  
• aanhanger van eugenetica  

 

Yerkes: groeptests in het leger  

• Army Alpha-test (1921)  
o opvolgen van mondelinge instructies  
o rekenkundig redeneren  
o praktisch oordelen  
o synoniem-antoniemparen  
o door elkaar gegooide zinnen  
o cijferreeksen aanvullen  
o analogieën  
o informatie (algemene kennis)  

 

• Army Beta-test (non-verbale test via pantomime) 
o visueel-perceptuele tests (één vorm van intelligentie en dus ≠ intelligentie in zijn geheel)  
o motorische tests  

 

 



 8 

Brigham (1923) in A study of American Intelligence: “… process of racial intermixture … with the resulting 
deterioration of American intelligence” à grote verschillen tussen etnische groepen, “argument” voor 
segregatie  

 

Andere typen tests: SAT, persoonlijkheid  

 

3 INTRODUCTIE OP INTELLIGENTIE  

3.1 IQ-TESTING  

Lippmann (1922): “The intelligence test, then is an instrument for classifying a group of people, rather than a 
measure of intelligence. People are classified within a group according to their succes in solving problems 
which may or may not be tests of intelligence. They are classified according to the performance of some 
Californians in the years 1910 to about 1916 with Mr. Terman’s notion of the problems that reveal intelligence. 
They are not classified according to their ability in dealing with the problems of real life that call for 
intelligence.” 

à je kan mensen systematisch classificeren, maar dat zegt niets over intelligentie/wat mensen in het dagelijkse 
leven kunnen  

 

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

à operationele definitie: we definiëren construct door de meting (is in beginfase niet erg, maar zorgt voor 
problemen op termijn, omdat je theoretische definitie nodig hebt)  

 

Enge en brede betekenis van IQ:  

• eng: IQ = intelligentiequotiënt en ≠ intelligentie (enige juiste manier)  
• breed: IQ = intelligentie (operationeel)  

 

Testen buiten de context van de dagdagelijkse activiteiten werkt (uit de lucht gevallen testing)  

 

Van het testen van kinderen (invoeren schoolplicht) naar het testen van volwassenen (andere validatie van test 
nodig)  

 

Van individueel testen naar testen in groep: classificatie (wie zet je waar in) (Army Alpha en Army Beta Tests) 
en selectie (wie is het meest geschikt)  
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3.2 WERKEN TESTEN?  

JA: intelligentiestesten hebben binnen de psychologie de grootste nomothetische spanwijdte à kenmerk dat 
het meeste verbanden vertoont met andere kenmerken  

 

Probabilistische verbanden: kans op kenmerk is groter, maar het is geen zekerheid  

 

Studie van Thomson / Deary & Whalley over relatie IQ-levensverwachting: drie mogelijke verklaringen  

• direct verband: constitutional fitness (hoe meer fitness, hoe groter levensverwachting) 
• indirect verband: vb gezondheidsgedrag  
• andere verklaring: zowel IQ als levensverwachtig door iets anders bepaald 

 

 

Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring:  

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

 

Controversen:  

• The tests cannot possibly work. It is unreasonable to believe that performance on a ‘drop in from the 
sky’ test, made up by people who do not know the examinee, could possibly reveal important mental 
traits. à veel evidentie dat het wel werkt  

• The tests don’t work. There are people who have only modest test scores and do well, and people who 
have very high test scores and are not doing notably well. à het gaat om probabilistische verbanden  

• The tests only work in the acedemic arena. à we kunnen ook succes voorspellen op de werkvloer  
• The tests only work for certain demographic groups, notably middle-class Whites. The tests do not 

predict well for other groups. à ze werken wel, maar SES heeft wel een invloed (voorspelling is beter 
in lagere klassen, omdat die geen netwerk hebben om op te steunen)  

• The tests should not be used because they are prejudiced against minority group members, who tend 
to get low scores. à klopt beetje, maar wijst niet direct op prejudice  
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3.3 EEN KADER OM TE DENKEN OVER INTELLIGENTIE  

≠ theorie  

 

à rechthoek = manifeste variabele  

à ovaal = latente variabele  

 

Antecedenten:  

• genetische bagage: doorheen de levensloopn complexe processen  
• “People do differ in the extent to which they have inherited brain mechanisms that allow them to deal 

with their society in a way that produces the mental capabilities required to solve problems proposed 
on a cognitive test.” à hersenstructuur en -processen  

• fysische omgeving (lood, foetale alcohol syndroom) 
• sociale omgeving (geletterdheid)  

 

Intelligentie en IQ-tests:  

• testing ook bepaald door maatschappij (wat we denken dat belangrijk is om te functioneren in de 
maatschappij)  

• culturele verschillen in relevantie  
o (onvolmaakte) voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen  
o maar ook universele competenties: taal, aandachtscontrole, geheugen  

• specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie  

 

Gebruik van intelligentie: kunnen doen – willen doen (relatie met persoonlijkheid)  

 

Resultaten: sociaal relevant gedrag 

• verbanden zijn een feit (empirisch)  
• mogelijkerwijze direct verband  
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Interacties met fysische en sociale omgeving  

 

 

3.4 REACTIEBEREIK EN DE UITDAGINGSHYPOTHESE  

Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen de intelligentie:  

• genetische bagage bepaalt een reactiebereik  
• omgevingkwaliteit bepaalt een reactiebereik  

 

Verschillen in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan:  

• genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is  
• omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is  

 

Hypothese van negatief versneld verband:  

• verbeterde omgeving zorgt voor toename intelligentie, maar sterkte toename hangt af van startpositie  
• kleine verbetering in slechte omgeving heeft groot effect  

 

 

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

• zelf adapteren: bijleren en oefenen 
• omgeving vormgeven: vb rekenmachine gebruiken  
• selecteren: niet rekenen  

à middelmatige uitdaging is het beste  

 

3.5 INTELLIGENTIE ALS DEEL VAN EEN SYSTEEM  

Heel veel correlaties tussen IQ en sociaal relevante gedragingen/omgevingskenmerken: hoe staan ze met 
elkaar in verband?  

 

Intelligentie is één van de variabelen in een systeem:  

• gesloten versus open systeem (systeemvariabelen, externe variabelen en onbekenden)  
• modellen vergelijken met elkaar  
• maar: realiteit te complex om in één model te vatten en wat met de onbekenden  

 

à ook pijl tussen genetic heritage en family environment before entering school  

à ook pijl tussen genetic heritage en intelligence prior to middle school  

à ook pijl tussen genetic heritage en intelligence pror to high school  

 

3.6 CONCLUSIE  

Intelligentie ≠ IQ  

 

Intelligentie kan niet in één omvattend onderzoek worden onderzocht à te complex begrip  

 

We beschikken over heel veel wetenschappelijk onderzoek dat ons toelaat claims kritisch te evalueren aan de 
hand van empirische bevindingen  
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IQ-TESTEN  
Introductie:  

• individueel afgenomen tests vs tests afgenomen in groep à je meet hetzelfde  
• testbatterijen vs enkelvoudige tests  
• contextspecifieke noden à specifieke testen voor specifieke contexten  
• what’s in a name: intelligentie (algemeen vermogen), geschiktheid (specifiek vermogen om na training 

succesvol te zijn), prestatie (na leerervaring), cognitieve vaardigheid (~ intelligentie)  

 

1 INDIVDUEEL AFGENOMEN TESTBATTERIJEN  

WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ  

 

Kaufman Adult Intelligence test: onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie  

 

Sterktes van individueel afgenomen tests:  

• contingente itempresentatie: vragen aanbieden naar moeilijkheid die participant aankan  
• observatie van antwoorden: kijken of iemand zijn best doet (belangrijk bij maximum performance)  

 

2 TESTBATTERIJEN AFGENOMEN IN GROEP  

2.1 DE OTIS-LENNON TEST  

Inhoud:  

• verbal tests  
o comprehension  

§ antonyms: given a base word, select from a list of target words the word most nearly 
opposite in meaning  

§ synonyms: same as antonyms, except that the word to be selected should have the 
same meaning as the base word  

§ sentence completion: select word needed to complete an incomplete sentence  
o verbal reasoning tests  

§ classification: given a set of words, identify those that are in the same class  
§ analogies: give two words as a base, and a target word, identify the relationship 

between the two base words and use it to select a word that has the same relation 
to the target word  

§ arithmetic reasoning with verbal problems: word problems requiring simple 
computations  

• nonverbal tests 
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o figural reasoning  
§ figural analogies: an analogy similar to verbal analogies, except that the relations are 

between parts of geometric figures  
§ matrix patterns: a matrix test using geometric figures 

o quantitative reasoning  
§ number series: given a series of numbers, where each number bears some relation 

to the proceeding ones, identify the next number in the sequence  
§ number matrix: matrix problems similar to those used for figures, but constructed 

using relations between numbers  

 

2.2 DE COGNITIVE ABILITIES TEST 

Drie sessies:  

• session 1: verbal battery 
o verbal classification 
o sentence completion 
o verbal analogies  

• session 2: quantitative battery 
o quantitative relations 
o number series  
o equation building  

• session 3: nonverbal battery 
o figure classification  
o figure analogies  
o figure analysis  

 

2.3 DE SAT  

Subtests van de SAT-I (algemene mentale vaardigheden):  

• verbal comprehension: all questions are multiple choice  
o reading comprehension 

§ item type: read short passage and answer multiple-choice questions 
§ comment: the questions deal with the meaning of words in context, information in 

the passage, and information implied by the passage but not explicitly stated  
o sentence completion 

§ item type: a sentence is presented with some words omitted  
§ comment: the examinee selects words to complete the sentence  

• mathematics: all questions are multiple-choice or require a numerical answer  
o numerical operations 

§ item type: calculation 
§ comment: calculators are permitted  

o algebraic functions 
§ item type: algebra problems 
§ comment: covered tot the level of a second-year high school course  

o geometry 
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§ item type: geometric problems 
§ comment: questions cover Euclidian geometry up to three-dimensional solids  

o statistics and probability 
§ item type: questions in elementary statistics and probability theory  
§ comment: questions include interpreting graphic displays of data  

 

Opmerkingen:  

• lijkt al meer op echte leerstof i.v.m. Otis à verworven via rechtstreekse instructie  
• geen non-verbale testen zoals ruimtelijke vaardigheden, omdat dat globaal genomen niet relevant is in 

hoger onderwijs  

 

2.4 DE ARMED SERVICES VOCATIONAL APTITUDE BATTERY (ASVAB) EN DE ARMED 
FORCES QUALIFICATION TEST (AFQT)  

Subtests van de ASVAB: 

• general science: questions about science roughly at the level of courses taught in US middle schools 
• arithmetic reasoning: numerical calculations 
• word knowledge: a vocabulary test  
• paragraph comprehension: read a paragraph and answer questions about it  
• mathematics knowledge: apply simple mathematical formulae  
• electronics information: this and the next test are designed to identify enlistees who would be good 

candidates for training in appropriate technical specialties  
• auto and shop information: see above 
• mechanical comprehension: tests the understanding of common mechanical problems 
• object assembly: evaluates skill in seeing how objects should be assembled from diagrams  

à laatste 4 zijn nodig om goed te functioneren in het leger  

 

AFQT: arithmetic reasoning, word knowledge, paragraph comprehension, mathematical knowledge (meer 
overlap met andere testen  

 

3 ENKELVOUDIGE TESTEN  

3.1 BADDELEY’S DRIE MINUTEN REDENEERTEST  

Correleert .60 met verbale intelligentie à aantal informatieverwerkingsprocessen die we hiermee meten zijn 
ook nodig bij verbale intelligentie  
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3.2 WONDERLIC PERSONNEL TEST  

Belang van het switchen tussen taken à meet hoe snel we kunnen switchen tussen 
informatieverwerkingsprocessen  

 

 

3.3 RAVEN PROGRESSIVE MATRICES  

Mensen krijgen matrices à Welk plaatje ontbreekt?  

 

Test met de hoogste g-lading (correlatie met algemene intelligentie) 
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4 THEMA’S IN HET TESTEN  

Taalgebruik:  

• onderscheid taalvertrouwdheid (woordenschat) en taalbegrip (actief gebruik)  
• Geary: onderscheid primaire (overal ontwikkeld) en secundaire mentale capaciteiten (in bepaalde 

culturele contexten aangeleerd)  

 

Visueel-ruimtelijk redeneren:  

• belangrijk onderdeel algemene intelligentie  
• onderscheid perceptie (waarneming) en redeneren (bewerkingen doen op visuele beelden)  
• geslachtseffect op mechanisch redeneren: niet gevonden voor perceptie (evidentie dat perceptie ≠ 

redeneren)  
o mannen: beter mechanisch redeneren (rotatie) 
o vrouwen: visueel analyseren van vaste beelden beter  

 

Mathematisch redeneren:  

• vooral secundaire mentale capaciteit  
• belangrijk in westerse maatschappij  

 

Deductief en inductief redeneren: centraal voor definitie intelligentie, maar  

• cultuurgevoelig: verschillen in bereidheid om te werken met info waar je niet vertrouwd mee bent  
• het correcte antwoord via consensus  

 

Geschiktheid versus prestatie: conceptueel verschillend, maar sterk gecorreleerd  

 

5 TESTCONSTRUCTIE EN TESTGEBRUIK  

Intelligentiequotiënt IQ: z = (y – M)/S, IQ = 15*z + 100  

à relatieve maat (geen absoluut nulpunt)  

 

Assumptie: IQ is normaal verdeeld 

• 2/3de tussen 85 en 115  
• 9/100ste minder dan 80 en 9/100ste meer dan 120  
• 1/100ste minder dan 65 en 1/100ste meer dan 135  

à verdeling van de testscores: normaal of niet?  
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Hoe is algemene intelligentie in een populatie verdeeld? Weten we niet (algemene intelligentie gaat over 
begrip, niet de meting)  

 

Itemselectie en itemevaluatie: schaleerbaarheid van items à van makkelijk naar moeilijk (als je moeilijkere 
items kan, zou je makkelijkere ook moeten kunnen maar niet omgekeerd)  

 

Differentiële impact: onderscheid tussen vertekening en impact 

• items die makkelijker/moeilijker zijn voor bepaalde subgroepen à item bias  
• vertekening = fout in meting  
• impact = gemiddeld verschil tussen groepen (betekent niet perse dat test gebiased is)  

 

IRT-scores als alternatief voor ruwe scores  

 

Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer- en plafondeffecten (IQ is relatief gegeven)  

 

Verband tussen score op SAT-I en kans op behalen diploma binnen 6 jaar:  

 

 

6 TESTS IN PERSONEELSSELECTIE  

Belangenconflict tussen instelling/organisatie en individu: vergelijken van “odds on succes” met “cost:benefit 
ratio”  

• cost = wat kost het als iemand niet slaagt? à (1 – p(x))Ci  
• benefit = wat brengt het op als iemand slaagt? à p(x)Bi  

 



 19 

Iemand accepteren als: 𝑝(𝑥)𝐵! ≥ (1 − 𝑝(𝑥))𝐶! of "($)
&'"($)

≥ (!
)!

  

• x = score van applicant  
• p(x) = kans dat iemand met score x gaat slagen  
• Bi = benefits voor institutie als student slaagt  
• Ci = cost voor institutie als student niet slaagt  
• p(x)Bi = verwachte benefit voor applicant met score x 
• (1 – p(x))Ci = verwachte cost voor applicant met score x  

 

Ontbrekende informatie: wat evalueren de testen niet? 

• vaardigheden die kunnen worden getest, maar meestal niet worden getest (vb praktische intelligentie, 
sociale intelligentie, oriëntatievermogen) 

• vaardigheden die niet in conventionele testformaat passen (vb leren, reflecteren creativiteit)  
• vaardigheid zelf teste, of iets wat er sterk mee samenhangt  

 

Maatschappelijke kwesties:  

• coaching: omstreden in maatschappij waar veel met testen wordt gewerkt à sociale 
onrechtvaardigheid  

• gezichtsvaliditeit: mensen moeten overtuigd zij dat het werkt, zodat ze het zo goed mogelijk afleggen  

 

7 TERUGBLIK 

Ondanks zeer verschllende theoretische achtergronden veel overeenkomst in inhoud: verbale, kwantitatieve 
en figuratieve inhouden  

 

Individuele afname, groepafname en computerafname meten hetzelfde construct  

 

Testen buiten de context beperkt wat kan worden gemeten  

 

Waardevolle criteriumvaliditeitscoëfficiënten (tussen .30 en .85)  

 

Beperkingen betekenen niet dat testen geen intelligentie reflecteren  
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THEORETISCHE BENADERINGEN  
1 WETENSCHAPPELIJKE EN NIET-WETENSCHAPPELIJKE THEORIEËN  

Kenmerken van wetenschappelijke theorieën:  

• variabelen moeten in principe meetbaar zijn  
• theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn  
• theorieën moeten in principe emprisch verifieerbaar zijn  

 

2 KIEZEN TUSSEN CONCURRERENDE THEORIEËN  

Weg van confirmatie à falsifiëring centraal in wetenschappelijk onderzoek  

 

Zelden duidelijk verwerpen  

 

Bouwen van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken  

 

 

3 SYSTEEMDENKEN  

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

 

Onderscheid tussen proximale (dichtbij) en distale (veraf) invloeden  

 

Feedbackloops  

 

Gecontroleerde experimenten laten inherent maar deeluitspraken toe  
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Model formuleren voor de context waarin we het nodig hebben  

 

 

4 INTELLIGENTIE BINNEN SOCIALE SYSTEMEN  

Modellen worden ontwikkeld om omgeving te controleren:  

• aptitude x treatment-interactiemodel van Cronbach & Snow: psychometrische maten van IQ relevant, 
niet fMRI van neurale activiteit  

• ontwikkelen van nieuw geneesmiddel tegen cognitieve achteruitgang bij ouderen: fMRI wel relevant  
• kinderen met lager IQ leren meer met heel gestructureerde leeromgevingen  

 

Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden geformuleerd  

 

5 REDUCTIONISME  

= reduceren om te begrijpen  

 

Van tests, over informatieverwerking naar hersenfunctioneren: tests- en hersenfunctioneren worden 
geobserveerd, informatieverwerkingsprocessen worden geïnfereerd  

 

Reductionistisch model in intelligentiepsychologie:  
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6 EEN STUDIE OP PSYCHOMETRISCH NIVEAU  

= reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren  

 

Johnson & Bouchard (2005):  

• 436 participanten  
• 42 IQ-subtesten  
• meer dan 16000 getallen à factoranalyse  
• g-VPR-model representeerd de data redelijk goed (verbaal, perceptueel, rotationeel)  

à we kunnen er voorspellingen mee doen, maar zegt niet waarom  

 

7 EEN STUDIE OP NIVEAU VAN INFORMATIEVERWERKING  

Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie:  

• tekstmodel (waarover) 
• situatiemodel (context)  

 

Werkgeheugen:  

• geheugenspantaak (zinnen lezen en laatste woord onthouden): tussen 2 en 5,5 woorden  
• correleert met tekstbegrip  
• kunnen beter om met ambiguïteit 

 

8 EEN STUDIE OP HERSENNIVEAU  

Onderzoekstechnologie:  

• X-stralen: structuur  
• functional magnetic resonance imaging (fMRI): metabolisme – goede ruimtelijke resolutie (waar)  
• elektro-encefalogram (EEG): neurale activiteit – goede temporele resolutie (wanneer)  

 

Vb fMRI van verwerken syntactische complexiteit:  

• Broca’s en Wernicke’s gebied  
• hoe moeilijker, hoe meer activiteit  
• hoe hoger de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit  
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9 KRITIEK OP DE NIVEAUBENADERING  

Consensus en discussie:  

• er is consensus over het psychometrische niveau: bruikbaar voor praktische toepassingen  
• er is consensus over het hersenniveau: draagt bij tot begrip  
• er is discussie over het informatieverwerkingsniveau  

 

Argumenten voor informatieverwerkingsniveau:  

• veel vragen in de praktijk passen binnen informatieverwerkingsbenadering  
• beperkte kennis over hersenfunctioneren  

 

Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan:  

• begrijpen van informatieverwerkingsprocessen  
• meten van individuele verschillen in die processen 
• meten van individuele verschillen in de kennisbestanden waarmee de processen werken  

 

Argumenten tegen informatieverwerkingsniveau:  

• meten de testen echt informatieverwerkingsprocessen? à latente processen  
• maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie  

 

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

 

10 SAMENVATTING  

Noodzaak van theorieën:  

• voorspellen en controleren van systemen  
• reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus  

 

Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings- en hersenniveau  

 

Observeerbare vs latente niveaus  

 

Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak aan theorieën  
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PSYCHOMETRISCHE THEORIEËN  
1 WAT ZIJN PSYCHOMETRISCHE MODELLEN?  

Empirisch vertrekpunt: geobserveerde testscores (op subtests) 

 

Correlaties/covarianties tussen testscores à samenhang tussen subtests  

 

Psychometrisch model om beperkt aantal latente variabelen te identificeren: interne structuur van een test à 
empirische relaties tussen subtests modelleren om verschillende subtests te kunnen reduceren  

 

2 FACTORANALYSE  

2.1 EXPLORATORISCHE FACTORANALYSE  

Exploratorisch: op voorhand geen theorie over mogelijke structuur  

 

Tests als vectoren in multidimensionele ruimte met correlaties tss tests voorgesteld als hoeken tussen vectoren  

 

Stap 1: extractie van factoren (dimensies identificeren) 

• eerste factor verklaart meeste variantie  
• tweede factor verklaart meeste van residuele variantie enz 

 

Stap 2: rotatie van factoren (naar een structuur die psychologisch zinvol is)  

• orthogonale rotatie (assen niet gecorreleerd)  
• oblieke rotatie (assen wel gecorreleerd)  

 

Niet-geroteerd:  
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à hoek > 90°: geen correlatie  

à eerste factor: alle subtesten positief geladen  

à tweede factor: enkel subtest wiskunde positief geladen  

 

Na oblieke rotatie:  

 

à duidelijkere structuur en twee factoren wel gecorreleerd  

à sluit nauwer aan bij wat we op basis van theorie zouden verwachten  

 

2.2 CONFIRMATORISCHE FACTORANALYSE  

Vertrekt van a priorimodel: aantal factoren, correlaties tussen factoren, indicatoren van factoren  

 

Parameters worden geschat volgens model  

 

Model wordt statistisch getoetst: hoe goed worden de geobserveerde covarianties voorspeld door het model?  

 

Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken: welk model is het meest adequaat om de 
geobserveerde covarianties te voorspellen?  

 

Variantie-covariantiematrix bovenstaand voorbeeld:  
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Twee-factormodel voor voorbeeld: 

 

à twee latente trekken  

à stippenlijn = correlatie  

 

LET OP: testladingen uit een factoranalyse zijn het resultaat van een interactie tussen 

• kenmerken van de test zelf  
• kenmerken van de andere testen in de batterij  
• de distributie van de trekken in de populatie die wordt getest  

à garbage in, garbage out  

 

3 DE THEORIE VAN ALGEMENE INTELLIGENTIE G  

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

 

Spearman onderzocht theorie op schooluitslagen  

 

à tussen haakjes = moderne schattingen, niet tussen haakjes = geobserveerde correlaties  

 

Score op cognitieve test: 𝑥!* = 𝛽*𝑔! + 𝑠!*  

• 𝑥!* = de score van persoon i op onderwerp j  
• 𝛽* = het belang van de algemene factor bij het bepalen van de score in het j-de onderwerp  
• 𝑔! = algemene intelligentie van persoon i  
• 𝑠!* = de vaardigheid van persoon i van de aspecten van onderwerp j die niet verklaard worden door g  
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à correlaties op de buitenste ring = specificiteit  

à subtesten doen in verschillende mate beroep op g  

 

Evidentie voor g: positive manifold (positieve correlaties tussen subtesten) uitermate robuuste bevinding  

 

Wat is de aard van g?  

• algemeen mentaal vermogen/cognitieve sterkte (niet gewoon psychometrisch feit)  
• gespecialiseerde, maar gecorreleerd mentale vermogens  
• mutualisme (door het ene te stimuleren, stimuleer je het andere ook)  

 

g begrijpen door te kijken naar:  

• aard van testen die hoog laden op g  
• informatieverwerkingsmodellen  
• functioneren van hersenen  

 

Welke testen laden hoog op g?  

• inductief redeneren  
• complexe visualisatie  
• kwantitatief redeneren  
• verbale vaardigheid  

 

Hypothese van gecorreleerde trekken: training in één type taak zal andere type taak beïnvloeden (vb 
verbaliseren van strategieën bij matrixredeneren, gebruik van telraam)  
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Bedenkingen bij g:  

• vooral geobserveerd bij “uit de lucht gevallen” testen (veel minder als je observaties doet in het 
dagelijkse leven)  

• veel minder evidentie in gespecialiseerde populaties  
o Thurstone: ruimtelijk redeneren, perceptuele snelheid, getalvaardigheid, verbale relaties, 

woordvlotheid, geheugen, inductief redeneren à verschillende factorgesladen vaardigheden, 
Spearman gebruike factoronzuivere tests  

o algemene beperking van bereik in gespecialiseerde populaties à minder hoog dan Spearman 
(maar bij studenten) 

o MAAR: g meer aanwezig in lager dan in hoger opgeleide steekproeven  

 

4 HET DRIELAGEN MODEL: CATTELL, HORN EN CARROLL  

Cattell & Horn:  

• vaardigheden van eerste laag (vb begrijpen van zinnen, kortetermijngeheugen, getalvaardigheid)  
• vaardigheden van tweede laag (onderling ook positief gecorreleerd)  

o Gf: vloeiende intelligentie  
o Gc: gekristalliseerde intelligentie  
o Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid  
o Gs: cognitieve verwerkingssnelheid  
o Gt: beslissingsreactietijd 

 

Carroll: heranalyse van 450 databestanden  

• alle vaardigheden van tweede laag zijn positief gecorreleerd  
• derde laag = g 
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Ontwikkeling van nieuwe instrumenten volgens hiërarchisch model: 

• Kaufman Adult Intelligence Test  
• Woodcock-Johnson testbatterij (WJ-III)  

 

 

 

Is elke algemene factor in een intelligentiebatterij de g-factor? Neen: hangt af van de test à vb de algemene 
factor van de ASVAB is een maat van Gc, veeleer dan van Gf of g  

 

Zijn g, Gc en Gf “natural kinds” (= iets dat bestaat in de natuur)?  

• eenzelfde taak kan een maat van Gf of Gc zijn, afhankelijk van vertrouwdheid met taak  
• korte- vs langetermijngeheugen (andere geheugenprocessen nodig)  
• Cattel: Gc via Gf  
• Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen  
• Gf neemt af met leeftijd, Gc neemt toe  

 

5 JOHNSON & BOUCHARD’S G.VPR MODEL  

Vernon (1964):  

• general factor  
• verbal:educational factor 
• perceptual:motor factor  
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Johnson & Bouchard (2005):  

• niveau 1: individuele testen  
• niveau 2: specifieke vaardigheden  
• niveau 3: verbale, perceptuele en rotatievaardigheden  
• niveau 4: algemene intelligentie g  

 

 

Belangrijkste verschil met CHC-model: afzonderlijke redeneervaardigheid zit niet in g.VPR  

 

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

 

Geen afzonderlijke geheugenfactor  
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Problemen met Gf-Gc-onderscheid:  

• onderscheid is vaag, want ook patroonherkenning bij Gc-testen 
• erfelijkheid niet hoger voor Gf dan voor Gc (volgens Cattell zou erfelijkheid groter zijn bij Gf, want Gc 

vooral bepaald door omgeving)  

 

Neurowetenschappelijke bevindingen:  

• aandachtscontrole, neurale geleiding, plasticiteit van neurale connecties  
• verschillende hersendelen betrokken  
• onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken (mannen doen het beter)  

 

6 SAMENVATTING EN EVALUATIE  

Wat verklaart de “positieve manifold”?  

 

De algemene tendens sterker aan onderkant dan aan bovenkant van IQ-dimensie  

 

Keuze voor g, drielagen of g.VPR-model:  

• statistische argumenten  
• bruikbaarheid bij beslissingen  
• aansluiting bij informatieverwerkings- en biologische modellen  

 

Puur g-model is té eenvoudig  
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ALTERNATIEVE INTELLIGENTIETHEORIEËN 
1 INLEIDING  

Lippmann (1922): “The intelligence test does not weigh or measure intelligence by any objective standard. It 
simply arranges a group of people on a series from best to worst by balancing their capacity to do certain 
arbitrarily selected puzzles, against the capacity of all the others.”  

 

Sternberg (1996): “Almost everything you know about intelligence – the kind of intelligence psychologists have 
most often written about – deals with only a tiny and not very important part of a much broader and more 
complex intellectual spectrum.”  

 

2 GARDNER’S THEORIE VAN MULTIPELE INTELLIGENTIES  

Twee basisassumpties:  

• niet één algemene trek  
• veel typen van intelligentie  

 

Onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke manier  

 

An intelligence = “a biopsychological potential that can be activated in a cultural setting to solve problems or 
create products that are of value to society”  

 

Zeven onafhannkelijke vormen van intelligentie:  

• linguïstische intelligentie  
• logisch-mathematische intelligentie  
• ruimtelijke intelligentie  
• lichamelijke/kinesthetische intelligentie  
• natuurlijke intelligentie  
• interpersoonlijke intelligentie  
• intrapersoonlijke intelligentie  

 

Wat zou je wetenschappelijk gezien moeten observeren indien deze theorie correct is? Geen onderlinge 
correlatie  
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Gebaseerd op vier criteria:  

• biologisch: product van biologisch systeem  
• psychologisch: trainbaar en te onderscheiden van andere trekken  
• ontwikkeling: eigen ontwikkelingsgeschiedenis  
• logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in symbolensysteem  

 

Gericht op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type intelligentie waar een 
kind goed in is à intelligenties zijn niet gecorreleerd, dus zwakte in één domein voorspelt geen zwakte in 
andere domeinen  

 

Zeer populair in onderwijskundige middens:  

• 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:  

• sterke correlaties tussen intelligentie 1, 2, 3 en 5: g  
• lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen  
• resultaten worden verworpen door Gardner  

 

Evaluatie van MI-theorie:  

• weinig empirische evidentie  
• wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te trekken?  
• goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren  
• onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid  

 

3 STERNBERG’S THEORIE VAN SUCCESVOLLE INTELLIGENTIE  

Tegen of complementair aan klassieke IQ-benadering?  

 

Onderscheid tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie  

 

Analytische intelligentie = academische intelligentie  
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Creativiteit:  

• niet normaal verdeeld  
• in gespecialiseerd domein  
• vraagt inspanning  
• hangt af van de sociale omgeving  
• gemeten via divergent denken: empirische evidentie voor incrementele validiteit  

 

Praktische intelligentie:  

• theoretisch verwant met Gc  
• onderscheid tussen praktische intelligentie en impliciete kennis  
• leren uit ervaring  
• Situational Judgement Test in A&O  

 

Welke empirische evidentie is noodzakelijk?  

• de drie vormen moeten kunnen worden gemeten  
• tests voor de drie vormen moeten redelijk onafhankelijk van elkaar zijn  
• elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen  

 

Empirisch onderzoek:  

• voorbereidende cursus bij Yale-studenten: 3 bij 3 experimenteel opzet met evaluatie van en training 
op academische, creatieve en praktische vaardigheden à resultaat betwist, maar homogene groep  

• RAINBOW: volledige operationalisering bij heterogene groep à bijkomend belang van creatieve 
vaardigheid, maar geen consistent patroon  

• voorspellen van succes in MBA-programma à praktische intelligentie draagt bij aan voorspellen 
succes  

• leiderschap in het leger op niveau van peloton, compagnie, bataljon à verschillende relaties 
afhankelijk van wie het leiderschap evalueert  

• kennis van medicinale kruiden in Kenia, kennis van jagen bij Yu-pik Inuit: geen of zelfs negatieve 
correlatie (kinderen die er veel van weten, gaan niet naar school) met klassieke intelligentietesten  

 

Evaluatie:  

• kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht  
• herwaarderen van creativiteit  
• herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc)  
• nadruk op impliciete kennis is bijdrage  
• geen sterke effecten, maar geheel van studies wijst op mogelijk belang  
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4 ACKERMAN’S PPIK THEORIE 

Uitgangspunten:  

• Gf daalt met de leeftijd, maar ouderen nemen topposities in: ouderen maken meer gebruik van 
opgedane kennis  

• kennis in volwassenheid is gespecialiseerd: past in niche  
• onderscheid Gc (algemeen) en Gk (specifiek)  

 

Ontwikkelingspsychologische interactie tussen:  

• intelligentie als proces (Gf)  
• persoonlijkheid  
• interesses  
• intelligentie als kennis: onderscheid tussen algemene en specifieke kennis (Gc en Gk)  

à PPIK 

 

Vijf kennisdomeinen:  

• natuurwetenschappen  
• wiskunde  
• kunst en cultuur  
• literatuur  
• sociale wetenschappen  

 

 

Vier trekcomplexen in cross-sectioneel onderzoek:  

• wetenschappen en wiskunde-complex (duidelijke samenhang persoonlijkheid en intelligentie)  
• conventionele complex (traditie, dagelijkse problemen, geen duidelijk intelligentiepatroon)  
• sociale complex: macht vs sociale relaties (extraversie, interesse in sociale problemen, geen duidelijke 

structuur)  
• intellectuele/culturele complex (samenhang tussen persoonlijkheid en intellectuele openheid)  

 

Domeinkennis is belangrijk aspect van volwassen intelligentie à drie benaderingen staan niet los van elkaar  
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5 PERSOONLIJKHEID EN INTELLIGENTIE  

Onderscheid tussen “kunnen doen” (klassieke intelligentiedomein) en “willen doen” (persoonlijkheid)  

 

Intellectueel engagement: nieuwe kennis opdoen om jezelf te ontwikkelen  

 

Zelfdiscipline:  

• gewetensvolheid: na IQ de beste voorspeller van succes  
• uitstel van beloning op 4-jarige leeftijd voorspelt SAT-scores 15 jaar later (marshmallow test)  
• voorspelt schooluitslagen  

à onderzoek gebeurt vaak bij relatief homogene groepen  

 

6 ALGEMENE EVALUATIE VAN DE ALTERNATIEVE THEORIEËN  

De stelling dat klassiek IQ slechts een onbelangrijk deel van de intelligentie weergeeft, is gewoonweg fout  

 

Nood aan paradigmashift: niet alleen drop in from the sky  

 

Beter begrijpen van interacties met motivatie, persoonlijkheid en situationele beperkingen  

 

MAAR gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en dient voorgaande empirische observaties te verklaren  
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INFORMATIEVERWERKINGSBENADERING  
1 COGNITIEVE PSYCHOLOGIEBENADERING  

Elementaire cognitieve taken:  

• probleemoplossend gedrag functie van  
o beschikbare informatie  
o hoe goed informatie kan worden verwerkt (basis intelligentie volgens Cattell en Galton) = 

informatieverwerkingsbenadering  
• historische evolutie: aanvankelijk niet succesvol bij Galton en Wissler  

 

Het “schoolbord”-model van de cognitieve architectuur:  

• waarnemen en classificeren van nieuwe informatie i.f.v. informatie in langetermijngeheugen  
• werkgeheugen: interne representaties, executieve processen (aandachtsprocessen)  
• gelijktijdig uitvoeren van taken  
• werkgeheugen werkt als “schoolbord”  
• modaliteitsspecifieke geheugenfuncties  
• van werkgeheugen naar langetermijngeheugen  
• motorische reactie  

 

 

2 SNELHEID VAN MENTALE PROCESSEN  

Donder’s paradigma:  

• verschil in reactietijd bij onafhankelijke seriële verwerking: R(ingevoegd proces) = R(volledige taak met 
ingevoegd proces) -  R(taak zonder ingevoegd proces)  

• snelheid-accuraatheid trade-off: alleen werken met correcte antwoorden  
• werken met voldoende trials  

 

Keuzereactietijd:  

• keuzereactietijd (2 – 8 lichtjes, beslissingstijd en bewegingstijd)  
• keuzereactietijd neemt toe met aantal keuzes  
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à correlatie met g, maar geen verklaring (lage correlaties)  

à intercept hoger bij lagere intelligentie (trager begin)  

à meer alternatieven: hogere correlatie  

à onderschatting verband: homogene steekproef qua intelligentie en reactiesnelheid  

à bij hoge intelligentie gaat de afname reactietijd groter zijn naarmate er minder lichtjes zijn  

 

Identificatiereactietijd: informatie oproepen uit langetermijngeheugen 

• fysische identiteit van letters (a – a) 
• naamidentiteit van letters (a – A)  
• lexicale identificatie (KAMEEL/MEELAK)  
• semantische identificatie (KAMEEL – DIER)  

 

à hoe complexer, hoe meer cognitieve processen, hoe meer tijd nodig, hoe beter taak ons indicatie geeft van 
verbale intelligentie  

 

Inspectietijd: inspectietijd nodig voor 75% correcte antwoorden à twee lijnstukken: hetzelfde of verschillend 
in lengte?  
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Correlatie tussen -.3 en -.4 met g, maar:  

• beperking van bereik: studenten  
• te weinig proeftrials 
• matige temporele stabliteit (.6)  
• na correctie relatie tussen -.6 en -.7  

 

à taak hangt vooral samen met visueel-ruimtelijke intelligentie  

 

Interpretatie:  

• snelheid is belangrijk (≠ good to be fast in dagelijkse leven)  
• afhankelijk van de leeftijdsgroep  
• vast kenmerk (langere taken voorspellen beter) OF maten voor verschillende mentale processen 

(verbaal IQ of perceptuele snelheid  

 

3 WERKGEHEUGEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE  

Kortetermijngeheugen:  

• modaliteitsspecifieke slaafsystemen 
o fonologische loop 
o visuospatiaal schetsblad  

• werkgeheugen van centrale verwerker  

 

Geheugenspantaken: meten werkgeheugen van centrale verwerker  

• inhoudsspecificiteit: r = .50 tussen leesspan en verbaal begrip  
• toch één factor over inhouden: r = .64 met g-factor  
• onderzoek bij Air Force-rekruten: werkgeheugenfactor voorspelt redeneerfactor en g-factor ASVAB  
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Wat is de relatieve bijdrage van verschillende functies van de centrale verwerker? 

• geheugenspan  
• kortetermijngeheugen zonder verwerking van informatie à slaafsystemen  
• aandachtscontrole zonder geheugencomponent  
• verwerkingssnelheid  
• opvolgen van mentale processen  

 

Inconsistente bevindingen: welke aspecten belangrijkste voor g  

• VS studie: aandachtscontrole  
• Spaanse studie: geheugenspan  
• Duitse studie: opvolgen van mentale processen  
• verschillen tussen onderzoeken  

o populatie/contextspecifiek: maar zelfde resultaten in Griekenland en China  
o “Brunswickian symmetry”  

à g is heel abstract concept: afgeleid uit prestatie van veel taken  

 

4 VERBAAL BEGRIP  

Hoge verbale competentie betekent niet noodzakelijk hoge logische of mathematische competentie  

 

Lage verbale competentie gaat meestal wel samen met lage logische en mathematische competentie 
(uitzondering Williams syndroom)  

 

Wat is taalbegrip? Kintsch: interactief proces met feedback tussen  

• laag niveau van begrip: woordbegrip en syntax  
• hoog niveau van begrip: tekstmodel en situatiemodel  

 

Linguïstische vaardigheden op een laag niveau:  

• woordkennis WAIS laadt .80 op g-factor, maar woordkennis op zich is geen 
informatieverwerkingscomponent  

• wel snelheid waarmee informatie wordt opgehaald  
• weinig individuele verschillen in semantische priming  

 

Effect van werkgeheugen op zinsherkenning:  

• hoe groter het werkgeheugen, hoe sneller, maar ook hoe meer gedifferentieerd  
• minder impact van gelijktijdige taken bij grotere geheugenspan  
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Hogere-orde processen van begrip:  

• tekst- en situatiemodel complexe wisselwerking tussen werkgeheugen en langetermijngeheugen  
• probleem van onderscheid tussen culturele achtergrond en vaardigheid  

 

5 VISUEEL-RUIMTELIJK REDENEREN  

Visueel: vaardigheden om objecten in het visuele veld waar te nemen, te herkennen en te analyseren  

 

Ruimtelijk: vaardigheden om objecten te manipuleren in het geestesoog  

 

Gv of P en R  

 

Typische testen voor Gv: 

• closure of forms 
• speed of closure  
• speed of rotation  
• visualization 
• memory for shapes  

 

 

Visuele voorstelling: bewerking op waargenomen en voorgestelde figuren gebruikt dezelfde mentale operaties  

 

 

Reactietijdstudies van mentale rotaties: 

• geroteerde letter hetzelfde of spiegelbeeld van oorspronkelijke letter  
• letter + richting van rotatie  
• letter + richting van rotatie (wijzerszin) + geroteerde letter 90° tegenwijzerszin: reactietijd = rotatie 

270° wijzerszin  
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• oordeel bij tussentijdse oriëntaties: hoe groter de afwijking van de geprediceerde positie, hoe langer 
de reactietijd  

 

 

 

Evidentie voor mentale bewerkingen op interne representaties van externe visuele stimuli: ruimtelijk IQ = 
constructie, retentie en manipulatie van representaties  

 

Het gaat niet noodzakelijk om bewuste waarneming: differentiële verschillen tussen mannen en vrouwen  

 

Ruimtelijke oriëntatie:  

• moeilijk om te meten met klassieke IQ-tests  
• nieuwe mogelijkheden met virtuele omgevingen  
• grote individuele verschillen in hoe ruimtelijke taken worden opgelost: via mentale kaart of via 

herkenningspunten  

 

Bijdrage van informatieverwerkingsbenadering: beperkt, want veelal zelfde stimulusmateriaal (taak geen maat 
meer van intelligentie, maar van automatisering)  

 

6 CONCLUSIES  

Individuele verschillen in informatieverwerkingscapaciteit dragen bij tot individuele verschillen in cognitieve 
vaardigheden, maar ze zijn niet hetzelfde: informatieverwerkingscapaciteiten leggen beperkingen op aan 
intelligentie  

 

De aard van de beperkingen hangt af van de populatie  
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INTELLIGENTIE EN DE HERSENEN  
Metafoor: hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen van een orkest 

• grootte en kwaliteit van orkest  
• effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk  
• muziek komt van overal  
• relatie tussen kwaliteit individuele musici en kwaliteit van orkest 
• effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid 
• muziek is een emergent kenmerk  

 

1 DE STRUCTUUR VAN DE HERSENEN  

Vier kwabben: frontaal, occipitaal, pariëtaal en temporaal + cerebellum  

 

 

Subcorticale structuren:  

• gyrus cinguli: communicatie in cortex (tussen verschillende kwabben)  
• limbisch systeem: hippocampus (wat we gaan onthouden + ruimtelijke info) en amygdala (emoties)  

 

 

Aanduiden van gebieden en deelgebieden:  

• frontaal – posterieur  
• ventraal – dorsaal 
• mediaal – lateraal  

 

Somatosensorische en motorische informatie contralateraal afgebeeld  
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Lateralisering van functies: taalfuncties vooral links, maar individuele verschillen  

 

Neuronen: 

• netwerk van neuronen  
• grijze en witte stof  

 

2 TECHNOLOGIEËN  

Postmortem onderzoek: 

• geen activatie meer, dus enkel structureel onderzoek  
• vooral oudere mensen  

 

Gedragsveranderingen na hersenbeschadiging (beperking: kleine steekproef, geen controle) 

 

Technologieën om hersenstructuren te onderzoeken:  

• X-stralen  
• Computer Axial Tomography (CAT) 
• Magnetic Resonance Imaging (MRI)  
• Diffusion Tensor Imaging (DTI)  
• Positron Emission Tomography (PET)  
• Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): metabolisme  
• Electroenecephalogram (EEG) en Event Related Potentials (ERP)  

 

Drie grote problemen:  

• ruimtelijke en temporele resolutie  
o MRI, PET en CAT: accuraat tot op mm, dus geen individuele neuronen  
o fMRI: Blood Oxygen Level Dependent (BOLD)-reactie trager dan eigenlijke hersenactiviteit 
o onderscheiden van signaal en ruis: vergelijken van condities die verschillende hersendelen 

aanspreken  
o EEG/ERP: zeer snel, maar locatie een probleem  

• middelen omwille van ruis: veel aanbiedingen à leereffecten  
o niet meer identificeren van individuele verschillen  
o grote verschillen tussen mensen mogelijks onopgemerkt  

• logistieke problemen  
o vragen veel tijd  
o fysiek ongemak  
o duur  

• kleine steekproeven: onderscheidingsvermogen? 
• vergelijken extreme groepen: representativiteit? 



 45 

3 HERSENSTRUCTUREN EN COGNITIE  

Verschillende functies niet exclusief in specifieke hersengebieden  

 

Frontale kwab:  

• werkgeheugen en aandachtscontrole  
• inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag)  
• links posterieur: Broca’s gebied voor verbale expressie  

 

Pariëtale kwab:  

• analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensorimotorische bewegingen (collateraal)  
• richten van aandacht op sensorische input  
• lokaliseen van objecten en identificeren van beweging  
• ondersteunen werkgeheugen (i.s.m. frontale kwab)  

 

Temporale kwab:  

• betrokken in horen  
• links posterieur: Wernicke’s gebied voor zinsbegrip  
• rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit links)  
• identificatie van visueel materiaal (wat)  

 

Occipitale kwab:  

• gespecialiseerd in visuele analyse op laag niveau  
• visuele informatie doorgestuurd naar temporale kwab voor identificatie van objecten  
• visuele informatie doorgestuurd naar pariëtale kwab voor objectlocatie en identificeren van beweging  

 

Het limbisch systeem: 

• amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïnhibeerd in frontale en 
prefrontale gebieden)  

• hippocampus  
o speelt belangrijke rol bij opslagen in declaratief geheugen  
o leren van ruimtelijke indelingen  

 

Gyrus cinguli: vormt een circuit samen met frontale systeem à belangrijk voor aandacht (“executive control”)  

 



 46 

4 DE HERSENEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE  

Verband tussen intelligentie en hersenvolume:  

• maatschappelijk zeer gevoelig  
• volwassen man: 1400 cc en 1,3 kg  
• vrouwen, kinderen en ouderen minder (maar scores op tests verschillen niet echt)  

 

Vergelijking tussen soorten:  

• allometrische vergelijking: E(Bi) = 𝐴+𝑆!
,"   

o E(Bi) = voorspelde hersenmassa  
o Si = lichaamsgewicht in gram  
o Ag en rg zijn constanten die afhankelijk zijn van de groep dieren  
o rg < 1 à hersengrootte omgekeerd lineair verband van lichaamsgrootte  

• encefalisatieratio: Ci = Bi / E(Bi)  
o de verhouding van de geobserveerde hersengrootte op de voorspelde hersengrootte op basis 

van lichaamsgewicht  
o als Ci > 1: soort heeft groter dan verwachte hersengrootte  

• relatieve encefalisatieratio: Rj = Cj / Ci met j de soort die je wil bestuderen en i de referentiegroep  
• bij primaten correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, sociaal redeneren en vernieuwing  

 

Evolutionaire evidentie:  

• Rchimpansee = .3  
• RAustralopethicus = .4  
• RHomo erectus = .8  
• RNeanderthaler = 1  

 

Verband bij mensen:  

• Galton: R = .11 tussen schedelomtrek en prestatie van Cambridgestudenten (onderschatting: 
homogeniteit) à .112 verklaarde variantie  

• Rushton: schedelvolume groter van officieren dan van gewone soldaten à r = .15 tussen 
schedelkenmerken en IQ (onderschatting, omdat je eigenlijk volume wil meten)  

• bij gebruik van beeldtechnieken: r = .33 (10% verklaarde variantie)  
• relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van witte stof  

 

4.1 STRUCTURELE VERSCHILLEN EN HUN RELATIE MET G  

à niet de grootte van de hersenen, maar de grootte van hersengebieden  
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Meten van corticale densiteit per hersengebied:  

• meeste relaties met frontale en pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het limbische systeem  
• maar inconsistente relaties m.b.t. tot welk gebied  

 

Verklaringen voor inconsistenties:  

• statistisch  
• hersenen wat anders georganiseerd  
• verschillende betekenissen van g  

 

4.2 HET BELANG VAN EFFICIËNTIE  

Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ:  

• historisch goede argumenten voor theoretisch tegengestelde verbanden (klopt niet)  
• minder metabolisme bij hoog IQ à minder energie nodig voor dezelfde taak  
• amplitudes van neurale responsen (EEG/ERP) negatief gecorreleerd met verbaal en visueel-ruimtelijk 

redeneren (effect het sterkste voor mannen en visueel-ruimtelijk redeneren, en voor vrouwen en 
verbale problemen)  

 

fMRI bij zinsbegriptaak: 

• hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit 
• hoe groter de geheugenspan, hoe minder activiteit  
• hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen en hoe meer coördinatie tussen 

de activiteit in verschillende gebieden  

 

Drie-terug-taak: 

• toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden bij lokaas  
• toename metabolisme correleert met RPM 

 

Wat bij hersenen die “inactief” zijn: hersenactiviteit bij het bekijken van video’s à hoog IQ (RPM) grotere 
coördinatie tussen objectherkennings- en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfr intellectueel 
engagement)  

 

Conclusie:  

• intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte hersenen  
• niet één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere hersengebieden die efficiënter 

georganiseerd zijn  
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5 DE HERSENEN EN SPECIFIEKE COGNITIEVE FUNCTIES  

Relatie tussen werkgeheugen en IQ: hoog g-geladen taken en hersenschade à pariëto-frontale-
integratietheorie  

• frontale cortex: bij de taak blijven  
• pariëtale cortex: integratie van sensorische informatie (extern richten van aandacht) en tijdelijk 

opslagen van informatie (fonologische lus) (gelateraliseerd: ruimtelijke en visuele stimuli (visuospatiaal 
schetsblad) meer rechts, verbale stimuli meer links)  

• anterieure gyrus cinguli: responsselectie, inschatten van gevolgen beslissingen, moduleren, 
emotionele (automatische respons) en niet-emotionele aspecten (meer nuchtere inschatting)  

 

 

Verbale intelligentie:  

• verbale expressie: Broca’s gebied (linkse posterieure frontale kwab)  
• verbaal begrip: Wernicke’s gebied (linkse posterieure temporale kwab)  
• relatie met hersenactivering en neurale densiteit  
• zinsbegrip 

o bijkomende activering in linkse frontale gebieden  
o hoe complexer de taak, hoe meer activering in alle taalgebieden  
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Perceptuele en rotationele vaardigheden: 

• optische kanaal en gerelateerde subcorticale structuren à occipitale kwab  
• verschillende paden van visuele informatie  

o dorsale route naar pariëtale kwab: waar en beweging? 
o ventrale route naar temporale kwab: wat? 

 

 

Niet iedereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschil tussen visuele (zin omzetten naar beeld en 
beelden vergelijken) en verbale strategie (visuele informatie omzetten naar verbale informatie en dan 
verifiëren) (o.a. omwille van prenatale invloed van androgenen)  

 

 

Onderzoek met zinverificatietaak: figuur + zin à is de zin correcte beschrijving van figuur? 

• verschillende soorten zinnen  
o juist affirmatief  
o fout affirmatief 
o juist negatief  
o fout negatief  

• bij verbale strategie langere reactietijd bij negatieve formuleringen + correlatie met verbaal IQ + 
activatie in linkse posterieure frontaal gebied  

• bij visuele strategie langere reactietijd bij foute uitspraken + correlatie met ruimtelijk IQ + activatie in 
het rechts pariëtaal gebied  

 

à hetzelfde gedrag kan psychologisch iets anders betekenen  
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Oriëntatievaardigheid:  

• ontwikkelen van mentale kaart van omgeving en zichzelf erin situeren  
• deel van intelligentie, maar niet gemeten  
• hippocampus groter bij Londense taxichauffeurs  

 

Lange-termijngeheugen:  

• drie soorten geheugen 
o episodisch geheugen: voor specifieke levensgebeurtenissen 
o semantisch geheugen: feitenkennis, hoe wereld werkt 
o procedureel geheugen: hoe je dingen doet  

• twee mechanismen om info op te roepen: expliciet en impliciet  
• opslagen van informatie 

o frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit: mentale representatie van de ervaring  
o hippocampus en structuren in mediale temporale cortex: beslissen en opslagen  
o opgeslagen in hippocampus (ruimtelijke representaties) en over hele cortex  

 

6 NEURALE PLASTICITEIT  

Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren 

 

Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen: neurale plasticiteit aspect van intelligentie?  

• mensen hoog op g leren sneller  
• habituatie bij baby’s: correlatie van .36 met IQ op 21 jaar  
• reorganisatie van cerebrale cortex tijdens adolescentie  

 

7 WAT LEREN WE VAN HERSENSTUDIES?  

Intelligentie houdt verband met diverse hersensystemen  
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Sommige aspecten van intelligentie meten we met onze testen, andere niet  

 

Densiteit van grijze en witte stof hangt samen met intelligentiescores (gespecialiseerde functies vs leggen van 
verbanden)  

 

Intelligentie komt voort uit de interactie tussen hersensystemen:  

• Jensen: g = snelheid en efficiëntie van neurale processen à maar welke gedragingen en welke 
processen?  

o algemeen redeneervaardigheid à werkgeheugen à fronto-pariëtaal-cingulate systeem  
o woordenschattests ook hoog g-geladen à geen volledige activering van frontaal-pariëtaal-

cingulate systeem en activering van temporale kwab  

 

 

Wat weten we nog niet? 

• hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd?  
• in welke mate worden de hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd door een genetische 

programma en/of omgevingsbepaalde ervaringen?  
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DE GENETISCHE BASIS VAN 
INTELLIGENTIE  
1 INTRODUCTIE TOT DE GENETICA  

Kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn? Ja, erfelijkheid is relatieve maat  

 

Effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie:  

• scenario a: twee genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van 5 IQ-
punten  

• scenario b: 10 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van .3 IQ-
punten 

 

à scenario a  

 

 

à hoe meer genen betrokken, hoe meer intelligentie normaal verdeeld is  

 

Eenvoudig polygenenmodel van intelligentie:  

• effecten van genetische en omgevingsfactoren additief en onafhankeljk  
o X = G + E  
o Var(X) = Var(G) + Var(E) + 2Cov(G,E)  
o h2 = Var(G)/Var(X) = relatieve maat  
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Let op:  

• variantie is op populatieniveau (zegt niets over een individu)  
• variantie is onafhankelijk van gemiddelde  
• relatieve maat: h2 afhankelijk van de genetische variantie, de penetratie en de omgevingsvariantie  
• erfelijkheid groepsafhankelijk: lage vs hoge SES (<.40 vs >.50)  
• covariatie tussen en omgeving moeilijk te operationaliseren à leidt tot overschatting van erfelijkheid  
• we hebben geen goede omgevingstheorie  

 

Verschillende soorten genetische effecten: G = A + D + I + (G:E)  

• A = additieve effecten  
• D = dominantie-effecten  
• I = epistasie  
• (G:E) = genen-omgevingsinteracties (moeilijk te onderscheiden van genen-omgevingscorrelaties)  

 

Kwantitatieve gedragsgenetica: berekenen van de genetische variantie  

 

Padmodel: Xi = hGi + eEi  

• Var(X) = h2Var(G) + e2Var(E) + 2heCov(G,E)  
• standaardiseren: 1 = h2 + e2 + 2her(G,E)  
• indien geen correlaties tussen G en E 

o 1 = h2 + e2  
o r(X,X’) = h2r(G,G’) + e2r(E,E’)  

• onder specifieke condities kunnen we schattingen maken  
• voorbeeld bij broers/zussen  

o samen grootgebracht: rsamen = .47  
o apart grootgebracht: rapart = .24  
o schatten van h2 

§ r(X,X’) = h2r(G,G’)+e2r(E,E’)  

§ ℎ- = ,#$#%&./,/'1'2(,#$#%&(3,3')
,#$#%&(4,4')

= 5.-7'2(∗5
5.9

= 0.48  

o schatten van e2 
§ 1 = h2+e2  
§ e2 = 1-h2 = 1 – 0.48 = 0.52  

o schatten van rsamen(E,E’)  
§ r(X,X’) = h2r(G,G’)+e2r(E,E’)  

§ 𝑟:;<2=(𝐸, 𝐸>) =
,)#*+,./,/'1'?(,)#*+,.4,4'1

2(
= 5.7@'5.7A∗5.9

5.9-
= 0.44 

• gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen  
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De “rough-and-ready”-methode om h2 te schatten op basis van eeneiige en twee-eiige tweelingen: r(X,X’) = 
h2r(G,G’) + e2r(E,E’)  

• EE/TE samen  
o rEE = h2 + e2r(E,E’)  
o rTE = 0.5h2 + e2r(E,E’)  
o h2 = 2(rEE – rTE)  

• EE/TE apart  
o rEE = h2  
o rTE = 0.5h2  

 

2 GEOBSERVEERDE SCHATTINGEN VAN ERFELIJKHEID  

2.1 ERFELIJKHEID VAN INTELLIGENTIE  

2.1.1 ADOPTIESTUDIES  

Texas Adoption Project:  

• 300 geadopteerden  
• zowel biologische als adoptieouders wit en middenklasse  
• op ± 8 jaar 

o rbiologische moeder = .23/.36  
o radoptie-ouder = .08/.19  

• op ± 18 jaar  
o rbiologische moeder = .26/.78  
o radoptie-ouder = -.02/.15  

• op ± 38 jaar: biologische kinderen deden het wat beter en beter voorspeld door kenmerken 
biologische ouders  
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Colorado Adoption Project:  

• voornamelijk witte middenklasse gezinnen  
• vergelijkingsgroep van 200 ‘gewone’ gezinnen  
• getest op 1,2,3,4,7, 12 en 16 jaar  

o rbiologische moeder = .18 à .38  
o radoptieouder = ± 0  

• vooral g-factor sterk genetisch bepaald  

 

University of Minnesota Transracial Adoption Study:  

• zwarte kinderen geadopteerd door witte families: groot verschil in SES  
• rbiologische moeder = .43  
• radoptieouder = .29  

 

University of Minnesota Adolescent Adoption Study:  

• 16 tot 22 jaar  
• rbiologische broers/zussen = .35  
• radoptiebroers/zussen = ±0  

 

Gemiddeld h2 rond .50, maar leeftijdseffect: van .40 kindertijd, .60 vroege volwassenheid, .80 later in het leven  

 

Kwesties met adoptieonderzoek:  

• representativiteit van geadopteerden: beperking ban bereik (niet iedereen heeft even veel kans om 
geadopteerd te worden, vaak lage SES à homogeniteit)  

• representativiteit van adoptiefamilies: beperking van bereik (sterke screening à veel negatieve 
situaties in de populatie komen niet voor bij adoptieouders)  

• selectieve plaatsing  
• gen-omgevingsinteracties niet in rekening gebracht  
• zegt niets over gemiddeld effect van adoptie  

 

2.1.2 TWEELINGENSTUDIES  

Contrast tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen (zeldzaam 1/250 en 1/100)  

 

Correlatie .8 voor EE, .6 voor TE tot de volwassenheid en .4 in volwassenheid: erfelijkheid stijgt in 
volwassenheid (cfr. grote studie in Nederland)  
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Maar SES: aanwijzingen lagere erfelijkheid bij lage SES (h2 van .72 naar .10)  

 

Confounding met omgeving (zelfde gezin): correlatie bij EE afzonderlijk grootgebracht  

• drie oudere studies: correlatie .71 (n=12), .69 (n=19), .75 (n=38)  
• MISTRA-studie van Bouchard 

o 139 paren  
o getest op één moment  
o uitgebreide testbatterij: 42 testen  
o g-VPR-model: h2

g > .70, veel factoren > .40  

 

• Zweedse studie van tweelingen van +50 jaar 
o vier meetmomenten gedurende 13 jaar  
o WAIS 
o h2

g = .91 

 

Kwesties:  

• geen rekening gehouden met selectieve plaatsing  
• geschatte effecten groter bij tweelingen dan bij gewoon broers en zussen: mogelijk meer gelijke 

context voor eeneiige tweelingen  
o intra-uterien  
o distaal genetische, maar proximaal omgevingseffect  

 

Repliceerbare evidentie dat h2 stijgt met de leeftijd:  

• contra-intuïtief  
• genetisch gestuurde biologische processen (vb Alzheimer, snelheid van informatieverwerking)  
• proximale en distale effecten moeilijk te onderscheiden: mensen bepalen hun omgeving à meer 

gelijkend bij EE dan bij TE tweelingen  
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2.2 ERFELIJKHEID VAN INFORMATIEVERWERKINGSPROCESSEN  

Werkgeheugen:  

• Nederlandse 5- en 12-jarige kinderen: .50 - .60  
• Australische 16-jarige adolescenten: .48  
• Japanse 14- tot 29-jarige jongvolwassenen: .43 - .45  
• VS 41- tot 58-jarige veteranen: .58  

 

Verwerkingssnelheid:  

• studenten niet erg geschikte groep (zijn sowieso zeer snel) 
• snelheid is leeftijdsafhankelijk  
• meta-analyse: h2 tussen .18 en .52 voor gemakkelijke en respectievelijk moeilijke taken  
• Nederlandse tweelingenstudie: .40 - .50  
• Colorado adoptiestudie bij 16-jarigen: .48  
• Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen: .80  
• Nederlandse studie bij 20-30 en 40-50-jarigen: .46  
• Zweedse oudere tweelingenstudie: .80  

à ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald  

 

2.3 ERFELIJKHEID VAN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN  

Twins Early Development Study in VK:  

• 12000 participanten  
• getest op 7, 9 en 10 jaar  
• testen en leerkrachteninformatie  
• h2 tussen .4 en .7  
• vooral domeinspecifieke omgevingsinvloed  
• zelfde model voor lage en midden/hoge scoorders  

 

 

 

 



 58 

2.4 GENETISCHE CORRELATIE  

 

 

Substantiële genetische correlatie bij MISTRA/TEDS:  

 

 

2.5 ALTERNATIEF ERFELIJKHEIDSMODEL  

Het ACE-model:  

• A: additieve genetische effecten  
• C: gedeelde omgevingen  
• E: niet-gedeelde omgeving  
• X = A + C + E  
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Robuuste bevindingen:  

• gedeelde omgevngen spelen vooral rol in kindertijd  
• belang van niet-gedeelde omgevingen is belangrijker en neemt systematisch toe met ouder worden  

o Zweedse tweelingenstudie  
o TEDS-onderzoek  

 

2.6 SAMENVATTENDE BEDENKINGEN  

 

 

Samenvattende bedenkingen:  

• additieve erfelijkheid tussen .40 en .80 (afhankelijk van model)  
• ongeveer de helft van de variantie gedeeld door alle trekken  
• gedeelde omgevingseffecten het sterkste in de kindertijd  
• vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden belangrijk  
• omgevingsinvloeden doorheen de levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd  
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Discussiepunten:  

• TT delen 50% van de genen: assortative mating (fenotype correleert .2 - .3)  
• geen rekening gehouden met genen-omgevingsinteracties en -correlaties (vb hogere h2 bij hoge SES) 

o harde omgevingen onderdrukken aanleg  
o positieve feedbackmechanismen  
o lagere SES impliceert grotere variabiliteit in omgeving  

 

Centraal probleem: geen coherente theorie om kwaliteit van omgeving te meten  

 

Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica:  

• veel kritieken niet onderbouwd met data  
• Occam’s razor  

 

3 DE MOLECULAIRE GENETICA VAN INTELLIGENTIE  

3.1 GENETISCHE PATHOLOGIEËN VAN INTELLIGENTIE  

Verstandelijke beperking vanaf IQ lager dan 70, dikwijls ook tussen 70 en 80  

 

± 300 gekende syndromen  

 

Is verhoudingsgewijze meer gelokaliseerd op het X-chromosoom à vrouwen hebben meer kans dat defect gen 
niet tot uiting komt en meer mannen met mentale beperking  

 

Fenylketonurie:  

• mutatie in PAH-gen op chromosoom 12 
• verstoort metabolisme van fenylalanine (enzym fenylalaninehydroxylase afwezig of werkt niet)  
• leidt tot ernstige metale retardatie  
• gemakkelijk te detecteren en behandelen met eiwitarm dieet: gen-omgevinginteractie  

 

Fragiel X-syndroom:  

• mutatie in FMRI1-gen op X-chromosoom  
• verstoorde zenuwsynthese  
• leidt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden en zekere mate van mentale retardatie  
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Huntington’s ziekte:  

• dominant allel op chromosoom 4  
• komt maar tot uiting in volwassenheid: hoe groter de genetische verstoring, hoe vroeger men de 

ziekte ontwikkelt  
• leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling  

 

Alzheimer:  

• APOE-gen op chromosoom 19: vooral allel APOE4 verhoogt kans op Alzheimer 
• niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende om ziekte te ontwikkelen  
• proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen  

 

3.2 CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN  

Down’s syndroom:  

• extra chromosoom 21  
• matige mentale retardatie  
• sneller verouderen  

 

Turners’ syndroom:  

• één X-chromosoom  
• zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren  
• problemen met “executief functioneren”: te behandelen met oestrogeentherapie  
• uiterlijke kenmerken (klein, dikke nek, onvolledige ontwikkeling van geslachtskenmerken), maar te 

behandelen met groeihormoon en oestrogeentherapie  

 

XYY-syndroom:  

• milde mentale retardatie  
• groot en robuust gestalte  
• in verband gebracht met criminaliteit (oververtegenwoordigd in gevangenissen), maar vooral omwille 

van lager IQ  

 

Klinefelter’s syndroom (XXY):  

• grote mannen, maar niet speciaal robuust  
• zwakke taalontwikkeling  
• milde tot matige mentale retardatie  
• seksuele ontwikkeling is vertraagd  
• mogelijk effecten van hormonentherapie  
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3.3 DE GENETISCHE BASIS VOOR DE NORMALE VARIABILITEIT IN INTELLIGENTIE  

Bottom-up benadering: genen geassocieerd met psychologische functie  

 

Top-down benadering: genome wide association (kijken welke afwijkingen we vinden bij mentale beperking) en 
linkage-analyse (generaties volgen)  

 

Grote problemen van vals positieven en vals negatieven  

 

Zeker dat niet één gen, of zelfs een klein aantal genen een grote bijdrage levert aan verklaring van IQ à 
polygeen erfelijkheidsmodel  

 

Meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0,5% van de variantie in geobserveerde IQ 

 

4 BESPREKING 

Ontegensprekelijke bevindingen: belangrijke genetische invloed op intelligentie  

• sommige genetische aandoeningen leiden tot mentale retardatie  
• niet duidelijk welke genen leiden tot hoge intelligentie  

 

Niet meer zinvol om “ware” erfelijkheidscoëfficiënt te onderzoeken: we moeten op zoek gaan naar de 
genetische en omgevingsmechanismen  

 

Grote weerstand tegen genetische benadering:  

• wantrouwen van elite  
• genetische verklaringen extreem voorgesteld  

o genetische positie pleit niet tegen scholing en inspanning  
o begrijpen van genetische processen maakt ook gericht ingrijpen mogelijk  

• verwarring met discussie over etnoculturele verschillen, maar onderscheid tussen variabiliteit en 
tussen etnoculturele groepen  
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OMGEVINGSEFFECTEN OP 
INTELLIGENTIE  
1 DRIE KERNKWESTIES  

Reactiebereik:  

• omgeving beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting komt  
• omgeving bepaalt hoe persoon zal functioneren binnen het genetisch bepaalde reactiebereik  
• impact van omgeving dikwijls bestudeerd via vergelijking van extreme condities, maar onvoldoenden: 

nood aan meting van omgevingskwaliteit  

 

Proximale en distale oorzaken: proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale genetische 
verschillen  

 

 

Collineariteit:  

• veel omgevingskenmerken hangen samen  
• feedbackloops mogelijk  
• experimenteel onderzoek dikwijls onmogelijk  
• alleen statistische controle mogelijk  
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2 HET COHORT-/FLYNNEFFECT  

R.B. Cattell (1940): intelligentie daalt omwille van genetische effecten  

 

Tuddenham (1948): checken bij militairen in eerste en tweede wereldoorlog à stijging met 1 SD  

• in deze tijd: meeste mensen met hoger IQ in lage klasse (meer mensen in die klasse)  
• verschil lage en hoge klasse: 15 punten à overtuiging onderzoekers toen: meer kinderen, dus IQ daalt 

gemiddeld  

 

 

Schaie & Strother (1968):  

• problemen met cross-sectioneel design: cohorteffect (verschillende omgevingsinvloeden bij 
verschillende generaties)  

• problemen met longitudinaal design: uitval (niet random: vooral mensen die lager scoren zullen 
uitvallen)  

• cohort-sequentieel design: je kan leeftijds- en cohorteffecten uit elkaar halen, maar er is nog steeds 
uitval  

à uit elkaar halen van leeftijds- en cohorteffecten: Seattle Longitudinal Study  

 

 

Flynneffect:  

• twee designs  
o twee testen – één cohort 
o één test – verschillende cohorten  

• oude en nieuwe versie van Wechsler IQ-tests: bij 18 vergelijkingen in VS een stijging van gemiddeld 
4,69 IQ-punten  
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• 14 geïndustrialiseerde landen: tussen 6 en 25 IQ-punten stijging  
• studies bij verplichte legerdienst: vb Denemarken  

 

 

Wat betekent het effect? 

• robuust  
• hangt samen met effecten in het leven  
• “test sofistication” alleen beperkte verklaring  

o predictieve validiteit daalt niet  
o effect zet zich door nadat testing erg verspreid was  

• niet op alle testen even sterk: vooral niet-verbaal/g, NAEP-testen stegen niet  
• niet toe te schrijven aan genetische effecten (differentiële fertiliteit werkt tegenovergesteld)  
• het effect is er, waarom is niet duidelijk: probleem van multicollineariteit van de verklarende factoren  

 

3 DE FYSISCHE OMGEVING  

Causaliteit lijkt duidelijk, maar ook rekening houden met omgekeerde causaliteit  

 

3.1 DIRECTE HERSENTRAUMA’S  

Effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied (frontaal-pariëtaal systeem, hippocampus)  

 

Effect van hersenschudding:  

• weinig effect op Gc, meer op Gf, effect op werkgeheugenfuncties (convergentie laboratoriumtaken en 
ervaring naasten)  

• verhoogde kans op Parkinson  
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3.2 PRENATALE EN BABYGEZONDHEID  

Geen correlatie tussen Bayley-schalen en IQ  

 

Correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59)  

 

Relatie met geboortegewicht:  

• één studie: .3-.5 IQ-punten voor elke 100 gram boven de 2,5 kg  
o collineariteit met IQ moeder  
o effect treedt zelfs op bij EE tweelingen  

• min 1 SD voor prematuren (vooral op abstract redeneren)  
• oorzaken van geboortegewicht: leeftijd moeder (optimaal tussen 25 en 32)  

 

3.3 VOEDING  

Tijdelijke ondervoeding niet noodzakelijk een probleem: hongerwinter in Nederland  

 

Chronische ondervoeding:  

• probleem van multicollineariteit  
• vooral effect op aandacht, werkgeheugen en schoolprestaties  
• focus op ijzer- en proteïntekort: effect van proteïnesupplementen het sterkste indien gecombineerd 

met scholing in landelijk Guatemala  
• geen verklaring voor normale variabiliteit in het westen  

 

IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië  

 

 

3.4 ALCOHOLMISBRUIK  

Alcoholisme:  

• onderscheid alcoholonafhankelijkheid en -misbruik  
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• beschadiging frontale lob (abstract en visueel-ruimtelijk redeneren, werkgeheugenfuncties) en 
limbisch systeem bij extreem misbruik (Korsakoff’s syndroom)  

• ook aangetoond bij tweelingenonderzoek  
• extreem gevolg: Foetaal Alcoholsyndroom  

 

Sociaal drinken:  

• aanwijzingen voor negatieve correlatie met g/Gf  
• collineariteit en feedback  

 

3.5 LOOD IN DE LUCHT  

Cfr. kwikzilver is neurotoxisch  

 

Loodcondentratie gestegen van .0016 tot 15 µg/dl de voorbije 6000 jaar  

 

Reeds aanwijzingen gevaar tijdens Romeinse Rijk  

 

Onderzoek via melktanden: correlaties met IQ en klachten leerkrachten over impulsief gedrag, effect van 6 à 7 
IQ-punten  

 

 

 

Collineariteitsprobleem: studies in Australië en Kosovo vinden na controle voor andere variabelen nog altijd 
effect  
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Recente meta-analyse: reeds vanaf lage concentraties is er een effect  

 

Vooral effect op populatieniveau en in niet-westerse samenlevingen  

 

 

4 DE SOCIALE OMGEVING  

Problemen:  

• problemen met het meten van de omgeving  
• geen omvattende theorie van de sociale omgeving  
• grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, met genen en met de fysische 

omgeving  

 

4.1 SOCIO-ECONOMISCHE STATUS  

Correlatie tussen .30 en .40 met IQ (= 15 IQ-punten tussen hoogste en laagste klasse)  

 

Matige correlatie en groot gemiddeld verschil verzoenen: binnen elke SES zijn er grote interindividuele 
verschillen, maar wel een gemiddeld effect  

 

 

Wat is de causaliteit? 

• SES à IQ  
• maar, IQ in adolescentie voorspelt SES  
• maar, hangt samen met ouderlijke genetische constitutie  
• maar, IQ-testen gebruikt als toegangsproef voor hoger onderwijs  

 

Probleem: SES is te omvattend  
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4.2 ADOPTIE  

Skodak & Skeels (1949):  

• hoger IQ dan te verwachten op basis van IQ moeders (108 vs 86)  
• maar, correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31)  

 

Minnesota Transracial Adoption Study vergelijkbaar resultaat, maar, geen informatie over IQ vader en regressie 
naar gemiddelde  

 

 

Vergelijken geadopteerde vs niet-geadopteerde kinderen uit zelfde gezin: 1 SD hoger  

 

Capron & Duyme (1989): zowel effect SES biologische en adoptieouders  

• kleine steekproef  
• adoptiegezinnen niet uit lage SES en gemotiveerd  

 

 

Complementariteit tussen genetische en omgevingsbenadering van adoptiestudies  

 

4.3 DE THUISOMGEVING  

Kenmerken: leesmateriaal, intensiteit en kwaliteit van de interactie met ouders, aanmoedigen van 
nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid  

 

Home Observation for Measurement of the Environment: duidelijke relaties met IQ in VS, de Filippijnen en 
Kosovo  
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4.4 INTERVENTIESTUDIES  

Controverse over Head Start-programma’s  

 

Meta-analyses: duur van effect afhankelijk van duur en intensiteit van interventie  

• tot 9 IQ-punten na vijf jaar  
• ABCDerian project  

o effect op IQ daalt met de leeftijd, maar blijft bestaan  
o vooral effecten op academische prestaties en sociale en gedragsmatige problemen (cfr. TEEP-

project)  

 

 

Onderscheid tussen theoretisch (geen grote stijging IQ) en economisch (goed effect op scholing) perspectief: 
projecten betaken zichzelf terug op lange termijn  

 

4.5 FAMILIEGROOTTE EN GEBOORTEORDE  

r = -.15 à -.20 tussen familiegrootte en IQ  

 

Voorbeeld: NLSY79 



 71 

 

 

Proximaal/distale dysgenetische effecthypothese: moeders met meer kinderen scoren lager op IQ-testen  

 

 

Omgevingsverklaring:  

• confluencemodel van Zajonc, maar kan relatie tussen familiegrootte en IQ niet volledig verklaren  
• effect van geboortevolgorde  

 

à voor elk volgend kind – 1 IQ-punt  

à als oudere broer/zus sterft, krijgt oudste overblijver hoger IQ  

à eerste kind krijgt meer aandacht in cognitieve ontwikkeling  

• SES-verklaring  
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5 SCHOLING  

Enorme toename van scholing de voorbije eeuw:  

• % naar school op 15-19-jarigen  
• aantal jaren school  
• analfabetisme  
• deelname aan hoger onderwijs  

 

Onderscheid Gc/Gf  

 

Intelligentie als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan te pakken is mede bepaald door scholing  

 

 

 

Heeft scholing effect op IQ-scores?  

• voor WOII: duidelijk effect van scholing  
• relatie IQ en niveau van scholing  
• interactie tussen IQ en SES op drop-out  
• studie uit Noorwegen: IQ-test op 13 en op 18 jaar, diegenen die verder studeren hebben een hoger IQ, 

zelfs na controle IQ op 13 jaar  
• Wunship & Korenman (1997): gemiddeld 2.7 IQ-punten per extra jaar scholing  

 



 73 

Hoe heeft scholing dat effect?  

• kennis en cognitieve vaardigheden (Gc)  
• probleemoplossen los van concrete context  
• abstract conceptueel denken (alfabetisme)  
• detecteren van patronen in stimuli  

 

Rekening houden met feedbackloops tussen IQ en scholing  

 

6 INTELLIGENTIETRAINING  

Vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie op de Amerikaanse markt  

 

Trainingsprogramma’s voor de SAT:  

• van training van vaardigheden in hoe de test af te leggen tot leren van kennis  
• effecten van .10 SD tot één SD, afhankelijk van duur van training  
• maar, vooral Gc  
• toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar is niet gecorreleerd met g  

 

Gemengde evidentie voor het trainen van Gf:  

• training in gebruik van telraam verhoogr score op RPM in Sudan  
• ontwikkeling van schoolprogramma’s met uitdagend intellectueel materiaal voor wetenschappen in de 

VS bleek geen effect te hebben  

 

 

Verwerkingssnelheid is heel trainbaar  

• visuele waarnemingstaak van 200 naar 20 ms  
• automatiseren van basisprocessen: verandert aard van het proces  
• geeft ruimte voor andere taken  
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Trainen van werkgeheugen:  

• Jaeggi et al. (2008): verschillende n-backtaken gedurende 1 tot 19 dagen  
• Posner & Rothbart (2007): trainen van visuele aandacht  
• effect van gaming, zelfs bij wie normaal niet gamet  

 

7 DE UITDAGINGSHYPOTHESE  

Uitdagingshypothese = intelligentie ontwikkelt wanneer men omgevingsuitdagingen het hoofd probeert te 
bieden (binnen het reactiebereik bepaald door de genen)  

 

Principes:  

• de fysische omgeving beperkt het reactiebereik  
• gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de sociale omgeving  
• persoonlijk engagement met omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie  

 

Speculatieve ideeën:  

• geloof in de onveranderlijkheid van intelligentie beperkt de ontwikkeling ervan  
• de maatschappij moet uitdagingen aanbieden: de maatschappij is complexer geworden  
• meta-uitvindingen vooral in maatschappijen die open zijn en in direct contact staan met andere 

maatschappijen  

 

8 WAT VEROORZAAKT HET COHORTEFFECT?   

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de omgeving  

 

Er zijn veel verschillende verklaringen te geven:  

• terugdringen van extreme belastende omgevingen  
• algemene scholing  
• daling van familieomvang  
• toegenomen complexiteit van de omgeving  

à veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen  
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BRUIKBAARHEID VAN INTELLIGENTIE  
1 PROBLEMEN IN HET ONDERZOEKEN VAN DE RELATIE TUSSEN INTELLIGENTIE EN 
SUCCES  

Het conceptuele criteriumprobleem:  

• gemiddelde schoolresultaten (GPA) en drop-out, maar verschillen tussen klassen en scholen  
• inkomen, maar systematische verschillen tussen beroepsgroepen  
• jobprestatie, maar onbetrouwbaar en partieel  
• hoe succes in het leven definiëren?  

 

Statistische problemen met predictieve validiteit:  

• betrouwbaarheid: rxy = rxtyt * sqrt(rxxryy)  
o rIQ = .85 
o rpunten tussen .6 en .8 (rGPA ligt hoger)  
o rsupervisor .6 of minder  
o bijvoorbeeld, indien ware correlatie tussen intelligentie en punten .50 is en beiden hebben 

een betrouwbaarheid van respectievelijk .85 en .60, dan is de verwachte geobserveerde 
correlatie .36 (lager dan echt) 

• beperking van het bereik  
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o selectiebeperking als uitzonderlijk geval  
o stel ware correlatie tussen intelligentie en punten is .50 en de variantie in de steekproef is 

slechts .60 van de variantie in de populatie, dan is de verwachte geobserveerde correlatie .33 
(lager dan echt)  

• onderscheidingvermogen: type I- en type II-fouten  
o stel correlatie in populatie .50, we testen met significantieniveau van .05 en een steekproef 

van 25 participanten, dan zullen we het effect NIET detecteren in 16% van de gevallen  

à de drie problemen versterken elkaar  

 

Aanpakken van statistische problemen:  

• corrigeren voor onbetrouwbaarheid, maar alleen voor het schatten van theoretische verbanden  
• corrigeren voor beperking van bereik, maar  

o alleen voor het schatten van theoretische verbanden  
o bij een niet-toevalssteekproef  
o enkel indien lineair verband kan worden gegeneraliseerd  

• uitvoeren van meta-analyses, maar opletten voor vertekening  
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Problemen met het proefopzet:  

• prospectieve studie ideaal, maar zeer duur  
• retrospectieve studie is het meest gebruikt, maar problemen met collineariteit  

 

2 INTELLIGENTIE EN ACADEMISCH SUCCES  

2.1 INTELLIGENTIE IN HET LAGER EN SECUNDAIR 

r = .50 met schooluitslagen, hoger in lagere school, lager in secundaire school (beperking van bereik door keuze 
richting)  

 

Vergelijkbare resultaten voor drop-out  

 

 

r = .81 tussen CAT op 11 jaar en algemene schoolse prestatiefactor op 16 jaar in VK:  

• r tussen .50 en .77 voor kernvakken  
• r tussen .40 en .50 voor praktische vakken  

 

Vergelijkbare resultaten in Ijsland met RSPM: r = .75 met wiskunde en .64 met totale punten  

 

2.2 INTELLIGENTIE IN HET POSTSECUNDAIRE SYSTEEM  

Zeer hoge correlatie tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM (Gc vs Gf):  

 

 

In geselecteerde groep rSAT-GPA1 = .35, na correctie voor beperking van bereik .47 - .53, maar onderschatting 
omwille van verschillend toekennen van punten  
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Kans op bachelorsdiploma (NLSY79): 70% in topdeciel van AFQT, 30% in achtste deciel, 10% in vijfde deciel 

 

2.3 SELECTIEBESLISSINGEN  

Perspectief van de sollicitant: hoe verschilt verwachte prestatie in functie van testuitslagen? is 25% verklaarde 
variantie voldoende?  

 

Perspectief van de instelling: hoe verschilt de gemiddelde academische vaardigheid tussen geselecteerden en 
niet-geselecteerden? interactie tussen selectieratio en testaccuraatheid  

 

 

2.4 ALTERNATIEVEN EN VERBETERINGEN  

Zorgvuldigheid belangrijk, want opleiding biedt toegang tot goede jobs en welstand  

 

 

Selecties resultaat van SES? indirect effect:  

• rSAT-GPA1 = .47 
• rSES-GPA1 = .31  
• rSAT-GPA1.SES = .44  
• rSES-GPA1.SAT = .05  
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Schoolprestaties secundair dragen bij aan voorspelling uitslagen eerste jaar hoger onderwijs:  

• rHSGPA-GPA1 = .39 
• rSAT1-GPA1 = .36  
• rSAT1&HSGPA-GPA1 = .46  

à onderscheid tussen kunnen en zullen doen  

 

2.5 POSTGRADUAATOPLEIDING  

Grote verschillen tussen postgraduaten  

 

Odds ratio = slaagkans voor studenten met scores in bovenste helft / slaagkans voor studenten met scores in 
onderste helft  

 

 

3 INTELLIGENTIE EN WERKSUCCES  

3.1 IQ IN HET LEGER  

 

 

IQ beste voorspeller van algemene militaire bekwaamheid en technische vakbekwaamheid, persoonlijkheid van 
leiderschap, discipline en fitheid (onderscheid kunnen en zullen)  

 

Oefening baart kunst, maar soldaten met hoge AFQT-scores functioneren na zes maanden beter dan soldaten 
met lage AFQT-scores na 42 maanden  
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3.2 IQ IN CIVIELE JOBS (TOT EN MET LAGER MANAGEMENT)  

 

 

Meta-analyse Schmidt & Hunter (1998): r = .50  

 

Prestatie kan worden verbeterd met werkproef, gestructureerd interview, jobkennis (Gc), maten van 
consciëntieusheid en integriteit  

 

3.3 IQ IN CIVIELE JOBS (HOGER MANAGEMENT)  

Problemen:  

• beperking van bereik omwille van selectie  
• moeilijk verkrijgen van de gegevens  
• probleem van multidimensionaliteit van criterium  

 

Gebruik van moeilijke tests (RAPM & MAT): wel verbanden, maar lager (.40)  

 

Bell prospectieve studie: rIQ assessment van beginnend management – managementniveau 20 jaar later = .38  

 

Bijkomende predictieve validiteit van .06 voor situationele beoordelingstest  

 

3.4 WERKSTATUS EN INKOMEN  

Prospectieve studie van United States Army Air Force in WOII: follow-up na 12 jaar à duidelijke verbanden in 
follow-up na 12 jaar (zowel g als specifieke IQ-factoren)  

 

Prospectieve studie met NLSY79-data: vergelijkbare resultaten, maar sterk gemedieerd door opleiding (en 
gemodereerd door geslacht en ethnoculturele groep)  
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Vergelijkbare resultaten bij retrospectieve studie Nyborg & Jensen (2001)  

 

 

à verbaal niet afzonderlijk gemeten, valt onder algemene intelligentie  

 

 

à vooral opleiding speelt rol  

 

à vooral opleiding, g voegt weinig toe  
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3.5 JOBEISEN EN IQ  

Gottfredson (1986): g belangrijkste bron van variatie in jobeisen (Dictionary of Occupational Titles)  

 

à physical science heeft beetje van alles nodig  

à equipment operation vooral S  

à law allesbehalve S  

à child & adult care vooral G  

 

 

Madhyastha & Hunt (2008): vergelijkbaar met drie gecorreleerde factoren à g, verbaal vs perceptueel-
motorisch, numeriek 
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Monotoon, maar niet-lineair verband tussen IQ en inkomen in functie van job én grotere variantie bij hogere 
IQ-niveaus  

 

IQ voorspelt jobprestatie (maar in belangrijke mate via opleiding)  

 

4 VOORUITZICHTEN AAN DE UITEINDEN VAN DE GAUSSCURVE  

4.1 PROSPECTIEVE STUDIE VAN BEGAAFDEN: TERMITES  

Opzet: 1528 leerlingen  

• startte begin 1920  
• genomineerd door leerkrachten  
• IQ > 140 

 

Resultaten:  

• hoge opleiding  
• hoog inkomen  
• hoog sociaal functioneren  

 

 

 

Kritieken:  

• vertekend in richting van midden- en hogere klasse  
• interferentie in leven (geselecteerd worden heeft effect op keuzes in het leven)  
• participanten waren geen genieën  
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4.2 PROSPECTIEVE STUDIE VAN BEGAAFDEN: SMPY  

Opzet:  

• 12-13-jarigen  
• lokale testen, dan SAT-M en SAT-V: top 200 en top 10000 (WISC niet geschikt, omdat die onvoldoende 

differentieert aan de bovenkant)  
• zomerklassen  

 

 

Resultaten:  

• uit hoge SES gezinnen, ouders met universitair diploma, kleine gezinnen  
• snel leren en hoge academische prestaties  
• tewerkstelling aan universiteit en inkomen  
• verschil tussen SAT-V en SAT-M  
• hard werken  
• SAT-M en toenemende man/vrouw-verhouding  
• verschillen tussen etnoculturele groepen  

 

4.3 PROSPECTIEVE STUDIE VAN LAGE SCOORDERS  

Project 100000 in de late jaren 60 in VS:  

• 100000 rekruten met IQ tussen 80 en 90  
• carrière vergeleken met controlegroep en met zelfde leeftijd en opleidingsniveau  
• gericht op arbeiders- en lagere witteboordjobs  
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Resultaten:  

• grotere uitval na training rekruten (maar grote meerderheid gaat verder)  
• meer toegewezen aan niet-technische en niet-gespecialiseerde jobs  
• na 12 à 14 jaar minder promotie, maar nog steeds redelijk  
• zwakte: interactie met initiële testing  
• maar, replicatie op kleine schaal in de jaren 80  

 

5 CONCLUSIES  

Populaire mythe: intelligentie zoals gemeten met klassieke cognitieve tests is irrelevant voor school- en 
jobprestatie  

 

Klopt niet dat hoog of zeer hoog scoren geen verschil meer uitmaakt  

 

Empirisch onderzoek: meestal “single best” predictor  

 

Waarom discrepantie? 

• onrealistische verwachtingen: meeste begaafden werken hard om er te komen  
• moeilijkheden met probabilistisch denken  
• interactie met brede sociale en economische factoren en specifieke situaties  
• leven in een gestratificeerde maatschappij (we komen niet met volledige range van IQ in contact) 
• ideologische motivatie: wantrouwen t.o.v. elite en sociale gelijkheid  
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DEMOGRAFIE VAN INTELLIGENTIE  
1 KWESTIES  

10 principes:  

• constructvaliditeit van de metingen  
• constructvaliditeit in elke groep  
• vatbaarheid voor training is geen voldoende tegenargument (bewijst niet dat verschillen in scores 

geen betekenis hebben)  
• generalisering maar mogelijk bij adequate steekproeftrekking  
• literatuuroverzicht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren  
• alternatieve hypothesen en modellen testen (falsificatie)  
• alternatieven moeten oorspronkelijke ideeën correct weergeven  
• erfelijkheidscoëfficiënten kunnen variëren  
• bij beleidsadviezen moeten de wenselijke consequenties geëxpliciteerd worden  
• durven zeggen: “wij weten het niet”  

 

Onderscheid tussen cognitieve en niet-cognitieve effecten:  

• onderscheid tussen kunnen en zullen  
• hoger scoren (vb extra motivatie)  
• lager scoren (vb stereotypedreiging: bij maximum performance, stereotype uitlokken waar ze het niet 

goed doen à slechtere performance)  

 

Rekruteringseffecten:  

• steekproeven dikwijls uit bereikbare populaties  
• niet noodzakelijk generaliseren naar brede populatie  

 

Aantonen van oorzakelijkheid: 

• correlatie ≠ oorzakelijkheid  
• collineariteit is prominent aanwezig  
• experimenteel onderzoek onmogelijk  
• quasi-experimenteel onderzoek is (soms) mogelijk, maar vraag naar generaliseerbaarheid van 

geobserveerde effecten  
• causale modellen, maar data blijven correlaties  

 

Statistische en meetkwesties:  

• grootte van groepsverschillen vaststellen: meestal grote overlap in verdeling à 𝑑 = F.'F(

G).
(/)(

(

(
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• gepastheid om zelfde test in verschillende groepen te gebruiken  
• vergelijken van groepen op testbatterijen (zoals de WAIS): problemen met methode van gecorreleerde 

vectoren  

 

2 VEROUDEREN  

2.1 KWESTIES  

Cross-sectioneel opzet:  

• gemakkelijk te implementeren  
• verwarring cohorten-leeftijd: gevoelig voor Flynn-effect 

 

Longitudinaal opzet:  

• duur  
• niet-toevallige uitval  
• verwarring cohort-leeftijd  

 

Cohortsequentieel opzet:  

• gouden standaard, maar duur  
• moeilijkheid: werken met vergelijkbare steekproeven  

 

2.2 PSYCHOMETRISCHE BENADERING VAN VEROUDEREN  

Cattell & Horn (1986/7):  

• Gc: piek op 30 en dan vrij constant tot ouderdom  
• Gf: piek op 25 en dan snelle achteruitgang  
• andere tweede-orde vaardigheden nemen af vanaf 30  
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McArdle (2002): Woodcock-Johnsontest  

• hertesting na één tot vijf jaar  
• vergelijkbare resultaten, maar minder afname  
• grote individuele verschillen  
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Schaie (2005):  

• Gf wat langer stabiel  
• stijging zet langer door bij Gc  

 

 

2.3 VERANDERINGEN IN INFORMATIEVERWERKINGSCAPACITEIT  

Cognitieve vertraging:  

• reactiesnelheid snelst dalende vaardigheid  
• multiplicatief verband met latentietijd: Loud = aLjong 

 

• gevolgen voor executief functioneren in labo  
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• indicator van algemene cognitieve gezondheid  
• niet dé verklaring voor afname in g  

 

 

Afname van complex werkgeheugen, aandachtscontrole en uitvoeringsprocessen:  

• effecten op kortetermijn geheugentaken, onderbreking, dubbeltaken 
• meest relevant voor afname in Gf  

 

2.4 PRAKTISCHE KENNIS, ERVARING EN WIJSHEID  

50 – 60-jarigen hebben belangrijke leiderschapsposities  

 

Effect van ervaring:  

• Zweedse longitudinale studie toonde aan dat Gc steeg tot 75  
• Seattle longitudinal study: basale leefvaardigheden stabiel tot 65 
• sterk in realistische beslissingen, moeilijkheden met probleemoplossing buiten de context  

 

 

Wijsheid:  

• verschil met praktische probleemoplossing? 
• overstijgt dagdagelijkse  

 

2.5 SAMENVATTING  

Gf daalt, GC blijft stabiel of stijgt lichtjes  
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Algemene cognitieve vertraging  

 

Afname van systeem van werkgeheugen, aandachtscontrole, executief functioneren  

 

Labostudies onderschatten functioneren in bekende situaties bj “gezond verouderen”  

• geen ernstige ziekten die cognitie beïnvloeden  
• sterkere relatie tussen IQ en intellectueel engagement bij ouderen  

 

3 GESLACHTSVERSCHILLEN  

Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Of is het omgekeerd?  

 

Historisch: veronderstelling dat mannen slimmer zijn à vrouwen kregen minder mogelijkheden (patriarchie)  

 

Onderzoek naar uitzonderlijke prestaties: overwicht mannen (50:1 voor wiskunde en 10:1 voor literatuur)  

 

Rolverdeling universeel  

 

Is dit alleen te verklaren door de omgeving?  

 

3.1 ALGEMENE INTELLIGENTIE: EVIDENTIE VAN IQ-BATTERIJEN  

Op de eerste testen scoorden vrouwen wat hoger dan mannen  

 

Burt, 1912: verschillen op subtests, maar hoe hoger het proces, hoe complexer de capaciteit, hoe kleiner de 
geslachtsverschillen  

 

Stanford-Binet bij 1000 kinderen: meisjes beter tot 13 jaar, jongens wat beter nadien  

 

Wechsler, 1944: “We have more than a ‘sneaking suspicion’ that the female of the species is not only more 
deadly, but also more intelligent than the male.”  

à geen substantiële verschillen op de eerste tests die er geen rekening mee hielden bij constructie  
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Standaardiseringssteekproeven van WAIS-III en WAIS-R: tussen 2 en 4 IQ-punten verschil (.19 < d < .27)  

 

AFQT in NLSY79: -.02 in het voordeel van vrouwen  

 

CAT in VK bij 70000 schoolkinderne: geen verschil op algemene intelligentie, klein verschil op verbale factor in 
voordeel van vrouwen  

 

Volgens Lynn onderschatting van het verschil: 

• vrouwen worden sneller volwassen  
• ruimtelijke subtesten zijn ondergerepresenteerd in IQ-batterijen (hoe onderrepresentatie bepalen?)  

 

Kijken naar verschil op g:  

• wijst op een klein voordeel voor mannen  
• maar methode ter discussie  

 

 

3.2 ALGEMENE INTELLIGENTIE: EVIDENTIE VAN INDICATOREN VAN ALGEMENE 
INTELLIGENTIE  

RPM is meest gebruikte indicator van algemene intelligentie  

 

Volgens Lynn & Irwing: 4,5 – 5 IQ-punten verschil, maar steekproeven niet representatief  

 

Standaardiseringssteekproeven: geen verschil tussen mannen en vrouwen  

 

Leeftijd x geslacht-interactie: jongens beter naarmate ze ouder wordt  
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RPM werkt met visueel-ruimtelijk materiaal  

 

3.3 DE VARIANTIEKWESTIE  

Geen of slechts beperkte verschillen in gemiddelde algemene intelligentie  

 

Evidentie voor verschillen in variantie:  

 

𝑉𝑅 = 𝐸((𝑥< − 𝜇(𝑥<))-)/𝐸((𝑥H − 𝜇(𝑥H))-)  

• VR(WAIS-III) = 1.06 
• VR(NAEP-wiskunde) = 1.23  
• VR(NAEP-taal) = 1.33 
• VR(CAT) = 1.13 

 

 

à M1 = klein gemiddeld voordeel voor mannen d = .15 

à M2 = 1.05 variantieverschil  

à M3 = combinatie M1 en M2 
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Probleem: geobserveerde effecten aan beneden- en bovenuiteinden groter dan te verwachten op basis van 
variantieverschil à Study of Mathematically Precocious Youth: 11.2:1 bij 1 op 10000 geobserveerd, 3,5 te 
verwachten op basis van verschil in spreiding  

 

Mannen oververtegenwoordigd aan onderkant mogelijks genetisch te verklaren door één X-chromosoom  

 

3.4 COGNITIEVE VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN  

Methodologische aspecten: representativiteit van de steekproeven vs exhaustiviteit en experimentele controle  

 

Nationale onderzoeken:  

• vrouwen beter in taal, perceptuele snelheid en associatief geheugen  
• mannen beter in wiskunde en ruimtelijke taken  

 

 

Psychometrisch onderzoek met DAT:  

• vrouwen beter in taal en snelheid en accuraatheid van eenvoudige taken  
• mannen beter in ruimtelijke taken en (verbaal en) abstract redeneren  
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Psychometrisch onderzoek: MISTRA 

• factorstructuur  
o algemene intelligentie  
o subsidiaire verbale vs rotationele vaardigheid  
o subsidiaire gefocuste vs diffuse vaardigheid  

• geen verschil op algemene intelligentie 
• vrouwen verbaal beter en meer integratie van informatie van verschillende bronnen  
• mannen beter op rotatie- en gefocuste taken  

 

 

Labostudies:  

• mannen beter in manipulatie van mentale beelden  
• mannen meer veldonafhankelijk  
• mannen beter in het vinden van de weg (mentale kaart)  
• vrouwen beter in analyse van statische visuele figuren (mannen ruimtelijk beter)  
• verschillende strategieën om zelfde taak op te lossen  
• vrijwel alle vaardigheden kunnen worden aangeleerd  
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3.5 MAN-VROUWVERSCHILLEN IN COGNITIEVE TREKKEN DIE RELEVANT ZIJN VOOR 
ONDERWIJS  

Vanuit een onderwijsstandpunt is men vooral geïnteresseerd in hoe wordt omgegaan met de inhoud van het 
curriculum: taal vs wiskunde  

 

Duitse studie bij 29000 17-jarigen:  

• hiërarchisch factormodel: g met verbale en wiskunde-factor  
• meisjes scoren wat hoger op g en verbale factor (d = -.09) 
• jongens scoren hoger op wiskundefactor (d = .94)  
• verwachting van toenemende verschillen in STEM-gebieden  

 

Prestaties naar einde van het secundair onderwijs:  

• prestatietesten in de VS: meisjes sterker in lezen, jongens sterker in wiskunde  
• PISA op 15-jarige leeftijd 

o meisjes sterker in lezen  
o klein verschil in probleemoplossing  
o jongens wat sterker in wiskunde, verschil groter aan bovenzijde van verdeling  
o maar grote verschillen tussen landen  

 

 

à groter effect voor lezen, maar tendens wel altijd hetzelfde  
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à gemiddeld systematisch dezelfde tendens  

 

Prestaties in hoger onderwijs:  

• enorme evolutie de voorbije eeuw: vrouwen zijn nu in de meerderheid (universeel effect bij gelijke 
toepassingsmogelijkheden)  

• opgelet: studenten hoger onderwijs zijn NIET representatief voor bevolking  
o verhoudingsgewijze meer vrouwen in hoger onderwijs (selectie-effect) à hogere scores voor 

mannen (mannen hebben meer intelligentie nodig om te slagen/beginnen) 
o groter effect van variantieverschil (aan bovenkant)  

• vrouwen scoren beetje hoger op verbale SAT, mannen hoger op wiskunde-SAT  
• vrouwen verhoudingsgewijze minder in STEM-richting  
• maar, prestaties van vrouwen op wiskundevakken onderschat door SAT-M 

o grotere impact van subjectiviteit bij prestatietoetsen (lijkt onwaarschijnlijk)  
o vrouwen werken harder (hogere consciëntieusheid = beste niet-cognitieve voorspeller van 

prestatie)  
o de SAT-M meet iets wat niet of minder belangrijk is voor prestatie (vb visueel-ruimtelijke 

vaardigheid)  
o de SAT-M meet iets niet wat wel belangrijk is voor prestatie (vb planning)  
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à SAT is voorspellend, maar minder goed voor vrouwen  

à voor dezelfde SAT-score presteren vrouwen beter  

 

Prestaties in postgraduaat en carrière:  

• moeilijk te onderzoeken, want zeer domeinspecifiek  
• zeer grote evolutie de voorbij eeuw  
• evolutie van doctoraten in Harvard en Yale tussen 1977 en 2007: grote toename van aantal 

doctoraten, maar verhoudingen per domein vergelijkbaar  

 

• verklaringen door Larry Summers 
o bewuste of onbewuste vooroordelen van instelling  
o motivationele verschillen  
o verschillen in hersenfunctioneren  

 

3.6 OORZAKEN VAN COGNITIEVE VERSCHILLEN  

3.6.1 SOCIALE OORZAKEN  

Mannen zijn meer geïnteresseerd in STEM-domeinen: onderzoek na 20 jaar bij SMPY 

• effecten niet te verklaren door “mogelijkheden” 
• vooral interesse bepaalt keuze voor STEM-domein (dingen-ideeën-carrière vs mensen-familie)  
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Cultureel verschillende leerervaringen: r = -.55 tussen World Economic Forum’s Gender Gap Index en 
verschillen tussen 15-jarige jongens en meisjes in PISA-onderzoek  

 

Waarom vinen we het verschil wel op de testen, maar niet op de schoolresultaten?  

• de inhoud van items is gericht op jongens  
• de tests meten iets niet waar meisjes beter in zijn (vb motivatie, planning)  
• stereotypedreiging: experimenteel aantoonbaarn maar weinig effect in high-stakes testing  

 

3.6.2 BIOLOGISCHE OORZAKEN  

Biologisch evolutionaire verklaring: 

• ruimtelijke vaardigheden belangrijk voor jact bij mannen  
• visuele vaardigheden belangrijk voor verzamelen bij vrouwen  
• sociale vaardigheden belangrijker voor vrouwen, want afhankelijker van anderen  

 

Sociaal-evolutionaire verklaring:  

• sociale differentiatie van taken volgens geslacht heeft competitieve voordelen  
• socio-historische evoluties leiden tot verschillende leerervaringen  

 

Interactie tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring  

 

Probleem: evolutionaire ontwikkeling niet te onderzoeken, maar wel onderzoeken of cognitieve verschillen 
samenhangen met fysische verschillen  

• Lynn: hersenen van mannen zijn groter (100 cm3)  en binnen elk geslacht positief verband tussen 
hersenvolume en IQ  

• maar: geen of weinig verschillen in algemene intelligentie 
• maar: verschil in hersengrootte tussen wit en zwart in de VS bedraagt 20 cm3 en 15 IQ-punten verschil  

 

3.6.3 VERSCHILLEN IN STRUCTUUR EN GEBRUIK VAN DE HERSENEN  

Meer gespecialiseerde verwerkingscentra bij mannen  

• mannen meer witte stof 
• vrouwen meer grijze stof  
• vrouwen meer connecties tussen de hersenhelften  
• ook meer uitval bij gelokaliseerde hersenschade bij mannen  
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In beeldvormingstudies verschillende delen actief, maar kan gevolg zijn van verschillende 
probleemoplossingsstrategieën  

 

Effect van verschillen in hormonale balans  

• manipulatie van bijnierhormonenniveau’s bij ratten heeft impact op exploratie van doolhoven  
• congenital adrenal hyperplasia: ongewoon hoge gevoeligheid voor mannelijke hormonen leidt tot 

hogere ruimtelijke scores bij vrouwen en meer mannelijke gedragspatronen (maar lagere ruimtelijke 
scores bij mannen)  

• hoge oestrogeenniveau’s bevorderen verbale vlotheid en kortetermijngeheugen, maar reduceren 
prestaties op mentale rotatietaken (menstruatiecyclus en oestrogeentherapie)  

• ruimtelijk redeneren verbetert bij toedienen van testosteron bij lage niveau’s van testosteron  

 

3.7 SAMENVATTING  

Wat veroorzaakt de man-vrouwverschillen? 

• biologische verschillen in structuur en functioneren van de hersenen  
• maar, ook leerervaringen die de tendensen kunnen accentueren of overstemmen én die de 

hersenontwikkeling beïnvloeden  
• vrouwen zijn wat meer verbaal en wat minder ruimtelijk georiënteerd dan mannen  
• zijn mannen slimmer dan vrouwen? slechte vraag: ze verschillen in sterktes en zwaktes, hangt af van 

welke testen men opneemt  

 

4 RAS EN ETNICITEIT  

Verschillende posities:  

• er zijn geen verschillen tussen rassen en etnische groepen (probleem met meting)  
• er zijn grote verschillen  
• de verschillen bestaan, maar zijn sociaal  
• de verschillen bestaan, maar zijn genetisch (historisch gezien dominant)  
• “ras” bestaat niet  

 

Preliminaire punten:  

• gedeelde kern over groepen heen (vb begrijpen van verbale argumenten)  
• intelligentietests meten cognitieve vaardigheden die bijdragen tot succes in (post-geïndustrialiseerde 

samenlevingen à westerse opvatting, misschien is intelligentie anders in andere culturen, maar dit 
kan nooit volledige verklaring bieden  

• het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los van generaliseerbaarheid)  
• alle cognitieve vaardigheden worden bepaald door biologie: onderscheid genetische factoren en 

levenservaring (biologisch ≠ genetisch)  
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Bestaat ras?  

• genetische verschillen binnen groepen groter dan tussen groepen  
• definities van groepen verschillen in tijd en plaats  
• maar probabilistisch verband tussen groepsidentificatie en uiteenlopende sociale en biologische 

kenmerken (fuzzy concept)  

 

4.1 KWALITEIT IN ONDERZOEK NAAR RAS EN ETNICITEIT  

Raciale en etnische onderscheidingen = “fuzzy” en veranderen volgens tijd en plaats: niet duidelijk wie er 
wel/niet bij hoort  

 

Ras en etniciteit zijn zelden directe causale variabelen: multicollineariteit  

 

Differentiële steekproeftrekking (vb studenten)  

 

Sociale en wettelijke druk op onderzoek  

 

4.2 BEREIK EN TERMINOLOGIE  

Richt zich op vier belangrijke raciale/etnische groepen in de VS: 

• Blanken/Witten  
• Afro-Amerikanen/Zwarten  
• Aziatische Amerikanen (Japanners en Chinezen)  
• Hispanics  
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à stijging bij iedereen, maar verschillen blijven stabiel  

 

 

 

4.3 BLANKEN, AFRO-AMERIKANEN EN HISPANICS  

Erg robuuste bevinding:  

• zwarten scoren ongeveer 1 SD lager dan witten, de meeste andere etnische groepen bevinden zich 
daar tussenin  

• historisch vrij stabiel (Yerkes in WOI) 
• gevonden met zowel testbatterijen als met RPM 
• gevonden in VS, maar ook in andere westerse landen  

 

4.4 AARD VAN DE RACIALE/ETNISCHE VERSCHILLEN  

Spearmanhypothese: 

• de verschillen moeten vooral worden toegeschreven aan g  
• methode van gecorreleerde vectoren: correlatie tussen lading van subtest op g en groepsverschil is 

gemiddeld .60 (maar methode ligt onder vuur)  
• alternatieve verklaring door culturele lading van subtesten, maar betere verklaring bij recente 

migrantengroepen  

 

4.5 GROEPSVERSCHILLEN IN ONDERWIJSASSESSMENT  

Systematische verschillen in schoolprestaties: Aziatische Amerikanen ≥ witten > hispanics > Afro-Amerikanen  
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NAEP-studies: prestatiekloof is afgenomen tot 1990  

• parallel met afname van IQ-kloof: .85 deviatie-eenheden vanaf 1970-cohort in Woodcock-Johnson  
• vooral hogere scores voor laagste groepen  

 

 

SAT: vergelijkbare resultaten  

 

 

Kloof vergroot doorheen schoolloopbaan:  

• bestendigen van verschillen bij begin van school  
• scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen  

 

à zelfs als je controleert voor verschil bij start, blijven verschillen bestaan (ze worden groter)  
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4.6 GROEPSVERSCHILLEN IN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN OP DE WERKPLEK  

Verschillen in testscores: WPT à d = .99 voor wit-zwart en d = .85 voor wit-latino (effect afhankelijk van 
complexiteit van de job)  

 

Verschillen in performantieratings: d = .30  

 

Verschillen in objectieve jobevaluatie: d = .40 - .50  

 

Verschillen in interpersoonlijke vaardigheden: d = .20  

 

Minder grote verschillen van IQ dan te verwachten op basis van predictieve validiteit  

 

4.7 HET GEVAL VAN DE AZIATISCHE AMERIKANEN  

Aziatische Amerikanen scoren wat hoger dan witte mensen  

 

Fenomeen al geobserveerd door porteus in 1920  

 

Aziatische Amerikanen beter in wiskunde en visueel-ruimtelijk redeneren, maar wat minder goed in verbale 
vaardigheden (zie SAT-resultaten)  
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Parallelle internationale resultaten: TIMSS en PISA  

 

Probleem: de categorie van Aziatische Amerikanen is te breed  

 

4.8 ZIJN DE TESTS VALIDE IN DE VERSCHILLENDE GROEPEN?  

Soorten vaardigheden:  

• gemeten relevante vaardigheden  
• gemeten irrelevante vaardigheden  
• niet-gemeten relevante vaardigheden  

 

Vertekening indien etnisch verschil in:  

• gemeten irrelevante vaardigheden  
• niet-gemeten relevante vaardigheden  
• zelfde effect te verwachten: onderpredictie in benadeelde groep  
• verschillend effect op correlatie tussen test en criterium  

 

Niet bevestigd door empirische bevindingen:  

• rSAT-punten = .53, .50, .47 bij witten, hispanics en zwarten respectievelijk  
• tendens tot overschatting van succes bij zwarten en hispanics (en onderschatting bij Oost-Aziaten)  
• verschillen in academische prestatie kleiner dan verschillen in IQ (dBZ = .40, dBH = .30), maar te 

verwachten  

à dit gaat over de predictieve validiteit: sluit niet uit dat er vertekening zit in de testen  

 

4.9 SOCIALE OORZAKEN VOOR DE VERSCHILLEN  

4.9.1 ANDERE INTERPRETATIE VAN TESTSCORES  

Cultuurspecifieke informatie in IQ-tests:  

• maar, voorspelling vergelijkbaar (vertekening in tests én criterium)  
• argument meer van toepassing in West-Europa met veel recente migratie dan in VS (effect neemt af 

bij tweede generatie immigranten)  
• cognitieve vaardigheden in postindustriële samenleving  

 

Testsituatie zelf vertekend: stereotypedreiging alleen in labo-onderzoek  
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Verschil in testvaardigheden en relevante cognitieve vaardigheden niet getest, maar vergelijkbare predictie  

 

4.9.2 ONTWIKKELING  

Duidelijke relatie tussen SES en etnoculturele groep, maar:  

• verklaart het effect niet volledig  
• ook evidentie voor omgekeerde causaliteit  
• SES is een breed abstract begrip  

 

Opvoedingsstijlen:  

• stimuleren van probleemoplossend gedrag: verschilt tussen zwarten en Oost-Aziaten met dezelfde SES 
• Panel Study on Income Dynamics (1997) 

o IQ kind best voorspeld door beroepsstatus moeder en aard interacties kind  
o effect van etnoculturele groep en inkomen verdwijnt na controle  

 

 

Studieattitudes bij adolescenten:  

• bij witten extreme prestaties ontmoedigd, maar slecht presteren negatief geëvalueerd  
• bij zwarten en hispanics slecht presteren niet negatief geëvalueerd, vooral groepssolidariteit 

belangrijk (zelfs sociale kost van goed presteren  
• bij Aziatisch-Amerikaanse studenten goed presteren positief geëvalueerd  

 

Kwaliteit van de scholen:  

• segregatie (historisch) 
• financiering en kwaliteit van de staf  

 

IQ-kloof neemt toe met leeftijd: df = cdg + e (geldt ook voor witten die slecht voorbereid beginnen aan 
onderwijs) 

 

Sterkte multicollineariteit tussen verklarende variabelen  
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Speculatieve verklaringen:  

• onderklasse gecreëerd in postindustriële samenleving (vooral bij zwarten) (voor dienstensector heb je 
opleiding nodig) 

• historisch gegroeide sociale overtuigingen  
o Aziatisch-Amerikanen vooral in ingenieurswetenschappen en geneeskunde 
o gedwongen migratie van Afro-Amerikanen  

 

4.10 BIOLOGISCHE OORZAKEN VOOR DE VERSCHILLEN  

Biologische omgevingsoorzaken  

• blootstelling aan lood  
• overmatig alcohol- en drugsgebruik  
• ondervoeding  

à komen allemaal meer voor bij zwarten en hispanics  

 

Biologische genetische oorzaken:  

• verschillen in informatieverwerkingscapaciteit, maar dBZ ≤ .20 + lading = .50 à verklaard verschil op IQ 
dBZ = .10  

• verschillen in hersengrootte (43 cm3 voor schedelvolume), maar dBZ = .46 + correlatie = .20 à 
verklaard verschil op IQ dBZ = .09  

• methode van gecorreleerde vectoren, maar betwistbaar  
• gemengde rassenstudies, maar multicollineariteit  

à conclusies Rushton & Jensen (denkfout) 

• 100% omgevingsverklaring kan worden verworpen  
• “default” hypothese: h2 = .80  

 

Conclusies Hunt:  

• argumenten niet zozeer verkeerd, maar overgeïnterpreteerd  
• veronderstelt gelijkheid van omgeving en negeert multiniveaustructuur  
• evidentie voor omgeving ≠ volledige verklaring  
• complexe effecten: proximaal en distaal  

 

5 INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN  

Grote verschillen in welstand tussen landen, in welke mate hangen ze samen met intelligentie?  
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Economische benadering: menselijk kapitaal  

 

Methodologische kwesties:  

• representativiteit van de steekproeven (gevaar werken met toegankelijke steekproeven) 
• valide, niet-vertekende testen in elk land  

 

5.1 STUDIE VAN LYNN & VANHANEN (2002, 2006)  

113 directe observaties, 79 geschatte datapunten, totaal 192 datapunten  

 

Sterke correlatie tussen IQ en socio-economische indicatoren:  

• .684 met BNP 
• .642 met alfabetisering  
• .746 met tertiaire opleiding  
• .773 met levensverwachting  
• .568 met democratisering  
• .805 met index voor levenskwaliteit  

 

 

Grote rasverschillen:  

• 67 voor zwarten  
• 105 voor Oost-Aziaten  
• 99 voor Europeanen  
• 90 voor Zuidoost-Aziaten  
• gemengde groepen tussenin 

 

Drie conclusies volgens Lynn & Vanhanen: 

• verschillen tussen landen in rijkdom, gezondheid en geluk veroorzaakt door IQ 
• wat op zijn beurt wordt bepaald door raciale samenstelling  
• vooral genetisch te verklaren (voeding is belangrijkste omgevingsverklaring) 

à er valt weinig te verwachten van opleiding  
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5.2 REACTIES OP STUDIE VAN LYNN & VANHANEN  

Fouten en niet-representatieve steekproeven, maar maakt niet zoveel uit voor correlaties:  

• Sub-Sahara-Afrika: IQ van 67 naar 82 
• zelfde effecten als alle IQ-schattingen onder 90 worden gelijkgesteld aan 90 

 

Multicollineariteit: partiële verbanden bekijken  

 

 

5.3 STUDIE VAN RINDERMANN OP PISA-DATA  

Proxy voor IQ 

 

Meer representatieve steekproeven  

 

Longitudinale data  

 

Zelfde regio’s  

 

Lynn & Vanhanen grotendeeld bevestigd:  

• rCA-GDP/c = .60 
• rCA-economische vrijheid = .52 
• rCA-economische groei = .44 
• rCA-fertiliteit = -.73 

 

Belang van onderwijs onderschat  
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Padanalyses 1960-70-data en 1990-98-data:  

• rCA-GDP/c = .29 
• rGDP/c-CA = .21  
• rCA-politieke vrijheden = .71  
• rpolitieke vrijheden-CA is niet significant  

 

Zeer plausibele alternatieve verklaring voor de genetische verklaring  

 

5.4 SPECULATIEVE VERKLARINGEN  

Biologisch evolutionair: overleven in strengere klimaten of in andere omgeving, MAAR evidentie dat 
hersenvolume is afgenomende voorbije 20000 jaren  

 

Omgeving (Jared Diamond): mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen en andere contextfactoren  

 

Adviezen hebben mogelijke impact op verdere evolutie: cfr uitdagingshypothese  

 

6 CONCLUSIES  

Leeftijdseffect op Gf en snelheid gecompenseerd door Gc tot op hoge leeftijd  

 

Mannen en vrouwen tenderen te verschillen, maar niet op g, wel in spreiding en ruimtelijk-visueel vs verbaal:  

• de biologische verklaring is niet hersengrootte, maar hersenstructuur en hormonale invloeden  
• sociaal: verschillende ervaringen en rollen 

 

Grote etnoculturele verschillen in IQ:  

• zelfs indien cultureel vertekend, belangrijk voor de postindustriële samenleving  
• we kennen dé oorzaken van de verschillen niet, maar tot nu toe geen genen geïdentificeerd die 

verschil kunnen verklaren  
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KWALITEITSVOLLE DIAGNOSTIEK: 
CRITERIA, EVALUATIES EN RECENTE 
ONTWIKKELINGEN IN VLAANDEREN  
1 CRITERIA VOOR KWALITEITSINSCHATTING VAN PSYCHODIAGNOSTISCH 
TESTMATERIAAL  

Drie criteria: 

• betrouwbaarheid: hoe nauwkeurig zijn de testscores?  
o test-hertestbetrouwbaarheid: eenzelfde groep legt de test na een bepaalde periode opnieuw 

af à grootte correlatie = informatie over de stabiliteit van de scores in de tijd  
o parallelvormbetrouwbaarheid: correlatie tussen scores van dezelfde personen op twee 

parallelvormen van de test 
o interne consistentie: men gaat na in welke mate elk item samenhangt met een ander item uit 

de (sub)test à homogeniteit van de test 
• validiteit: de test meet wat ze bedoelt te meten  

o begripsvaliditeit: correlaties tussen de test en andere test die hetzelfde meten  
o criteriumvaliditeit: toekomstige prestaties of gedragingen bewijzen op basis van de testscores  

• kwaliteit van de normen: op basis van welke groepen zijn de normen ontstaan?  
o grootte van de groepen bij het normeren  
o kwaliteit van de steekproeftrekking (representativiteit)  
o hoe oud zijn de normen?  

 

Naast drie klassieke criteria: psychodiagnostisch onderzoek kan een sterke meerwaarde brengen aan een 
begeleidingsprocs, een objectief wetenschappelijke bonus, mits 

• de gehanteerde tests aansluiten bij de uitgangsvraag: niet gewoon testen om te testen  
• de test past bij de geteste: vb gehanteerde taalgebruik, kleurenblindheid  
• de standaardisatie voldoet: correcte testafname, berekening resultaten, interpretatie resultaten en 

inbedding van interpretatie in geheel van vaststellingen en observaties  

 

2 INSTANTIES DIE KWALITEIT VAN TESTEN INSCHATTEN  

Tot begin 21ste eeuw: COTAN (Commissie Test-Aangelegenheden Nederland)  

• beoordelingen van ruim 800 psychodiagnostische instrumenten  
• beoordeling spreekt zich uit over de uitgangspunten van de testconstructie, de kwaliteit van het 

testmateriaal, de normen, de betrouwbaarheid, begrips- en criteriumvaliditeit  
• kritiek: Vlaamse tests met Vlaamse normen worden systematisch als “onvoldoende” beoordeeld, wat 

tot een verkeerd beeld leidt voor Vlaamse testgebruikers  
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Sectie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen:  

• Test-Quality Scan als evaluatiemodel voor psychologische instrumenten, die leidt tot een globale 
identificatie: A+, A, B, C of D  

• beoordeling van COTAN-beoordelingssysteem leidt niet tot een eindbeoordeling per instrument, wel 
wordt er uitgebreid geïnformeerd over de kwaliteiten op de onderscheiden criteria  

• bij BFP-beoordelingen verkiest men dat testgebruiker evaluerende informatie krijgt over de sterktes 
en zwaktes van een instrument, maar gaat men ook een globale eindkwalificatie toekennen  

 

Expliciete vraag in Vlaanderen naar globaal kwaliteitslabel op instrumenten:  

• limitatieve testlijsten ven het RIZIV en van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid die 
“acceptabele en niet-acceptabele” instrumenten wil onderscheiden  

• Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
• bij PRODIA en het Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek worden in hun richtlijen ‘Zwak Cognitief 

Functioneren’ en ‘CDP Verstandelijke Beperking’ ook BFP-beoordelingen gebruikt 

 

In de Vlaamse schoolcontext: “CAP Vademecum”  

 

Sinds 2014: Vlaams Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek à aandacht voor kwaliteitsvolle diagnostiek  

 

3 TESTGEBRUIK IN VLAANDEREN  

Vlaams Forum voor Diagnostiek in de psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening: 
bevorderen van kwaliteitsvolle diagnostiek à prioritaire initiatieven liggen op vlak van 

• inventariseren van noden in verschillende sectoren m.b.t. het instrumentarium en het gebruik ervan  
• het bevorderen en bepleiten van samenwerking tussen alle actoren die aan de noden kunnen voldoen  
• adviseren, bevorderen en bewaken van oordeelkundig gebruik van het diagnostisch instrumentarium 
• ter beschikking staan van opleidingen, beroepsverenigingen en alle andere betrokkenen  
• een aanspreekpunt zijn voor overheid en uitgeverijen  
• de maatschappij sensibiliseren voor en informeren over evoluties op het vlak van diagnostiek in de 

psychologische en pedagogische begeleiding en hulpverlening  

 

4 INTELLIGENTIETESTEN IN VLAANDEREN  

Meest gebruikte tests anno 2010:  
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CHC-model is vandaag onontbeerlijk: één van de meest wetenschappelijk onderbouwde modellen voor het 
meten van cognitieve vaardigheden dat tevens directe handvaten biedt voor de praktijk  

 

Model waarvan de recentste internationale versie werd voorgesteld: hiërarchisch opgebouwd in drie 
niveau’s/strata:  

• ‘G’ (general factor)  
• brede cognitieve vaardigheden (BCV’s) 

o vloeiende intelligentie (Gf) 
o kwantitatieve intelligentie (Gq) 
o gekristalliseerde intelligentie (Gc)  

• nauwe cognitieve vaardigheden (NCV’s)  

 

 

Algemene intelligentietest = als brede cognitieve vaardigheid (BCV) Gf en/of Gq én Gc én nog minstens twee 
andere BCV’s getoetst worden  

 

Reden voor WISC-V: vooral een herziening van de theoretische basis was essentieel, die leidde naar een nieuwe 
structuur met vijf primaire indexen en vijf aanvullende indexen en een totaal-IQ  

 

Culturele bias bij het meten van cognitieve vaardigheden:  

• problemen bij het testen van kinderen met een allochtoon-etnische achtergrond: etnisch culturele 
verschillen en ongeschikte testinhoud zoals vetrouwdheid met een bepaald testmateriaal  

• systematische bias bij WISC-III: invloed van acculturatie en concrete aanwijzingen voor biasgevoelige 
items 

• belangrijk om goed onderscheid te maken tussen het ‘niveau van cognitieve ontwikkeling dat op dit 
moment bereikt is’ en de ‘intellectuele mogelijkheden’  
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Het CHC-model als basis voor een holistische, dynamische en faire benadering van het cognitief functioneren 
van allochtone kinderen:  

• significant meer cultuurbias bij WISC-subtests die meest laden op kwantitatieve kennis (Gq) en vooral 
gekristalliseerde intelligentie (Gc)  

• minst cultuurgevoelige subtets bleken die waar vooral verwerkingssnelheid (Gs) of 
kortetermijngeheugen (Gsm) dominant was  

• mogelijk gevolg: sterke potentiële onderschatting van de cognitieve mogelijkheden van allochtone 
leerlingen, door testbias, waardoor zijn op grond van niet-valide criteria op een voor hen te laag 
onderwijsniveau terecht komen  

 

5 NOG MEER CULTUURBIAS, OOK BIJ TESTEN DIE AANDACHT METEN OF GEDRAG IN 
KAART BRENGEN  

cultuurbias op het domein “aandacht en geheugen”: onderzoek tond de Tea-Ch (Test of everyday attentiong 
for Children) 

• elke test heeft nood aan een normering, gebaseerd op metingen in de eigen cultuur  

 

6 CONCLUSIE VAN HET VFD-ONDERZOEK NAAR TESTGEBRUIK IN VLAANDEREN  

Conclusie: er worden in Vlaanderen een enorme diversiteit van instrumenten gehanteerd, maar slechts ¼ van 
het gehanteerde instrumentarium is (psychometrisch) acceptabel te noemen  
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HET BEGRIP VALIDITEIT: SAMUEL 
MESSICK  
1 ALGEMENE INLEIDING  

1.1 DEFINITIE  

“Validity is an integrative evaluative judgement of the degree to which empirical evidence and theoretical 
rationales (argumenten) support the adequacy and appropriateness (passendheid) of inferences 
(interpretaties) and actons based on test scores (gevolgen die we eraan koppelen) and other modes of 
assessment”  

 

Testscore:  

• kijken naar consistentie in gedrag en itemresponsen  
• meten is samenvatting van consistenties in een score  
• brede betekenis van score  

 

Validiteit (van scores, niet instrumenten): inductieve samenvatting van zowel de bestaande evidentie voor en 
de mogelijke consequenties van score-interpretatie en -gebruik  

 

Niet te test, maar de score-interpretatie wordt gevalideerd  

 

Validiteit is een kwestie van mate (heel veel verschillende bronnen van validiteit, er is altijd meer evidentie te 
verzamelen)  

 

Validiteit is een zich ontwikkelende eigenschap en validering een continu proces  

 

Kernaspecten van Messick’s benadering:  

• validiteit is unitair concept (er zijn geen verschillende vormen van validiteit, maar verschillende 
aspecten van een breed validiteitsbegrip)  

• inferenties = hypothesen (wetenschappelijk onderzoek nodig om te kijken of hypotheses stand 
houden) 

• gebruik van alle experimentele, statistische en filosofische middelen  
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1.2 SCORES IN CONTEXT  

Scores, maar niet de test op zich:  

• persoon  
• meetcontext  

 

Betekenis in het specifieke geval (bepaalde persoon in bepaalde context) + gradaties van generaliseerbaarheid  

 

1.3 SCORES ALS TEKEN OF ALS STEEKPROEF  

Steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag  

 

Teken: testgedrag als teken van onderliggende processen en trekken  

 

Vanwaar komen responsinconsistenties? 

• trek: stabiel kenmerk, proces of dispositie  
• toestand: tijdelijke conditie van gemoed  
• responsklasse: zelfde functionele relaties met antecedente, concurrente en consequenite 

stimuluscondities (leergeschiedenis)  

 

Trekvaliditeit: verwarrend gebruik (kan verwijzen naar trekken, maar ook naar toestand of responsklasse)  

 

1.4 BRONNEN VAN EVIDENTIE  

Evidentie = data + rationale, feiten + theorie  

 

Data spreken niet voor zich (ook interpretatie nodig)  

 

1.5 TRADITIONELE VISIES OP VALIDITEIT  

Inhoudsvaliditeit:  

• relevantie en representativiteit, maar omvat geen testresponsen  
• is op zich geen validiteit, want gaat niet over score-inferenties (iets kan inhoudelijk perfect, maar niet 

valide zijn)  
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Criteriumgerelateerde validiteit:  

• evenveel vormen als er criteria zijn  
• op zich kwetsbaar voor gebrek aan inhoudsrelevantie en nadelige sociale consequenties (als je niet 

weet waarom er een correlatie is, kan er misbruik van gemaakt worden)  

 

Constructvaliditeit:  

• geen strikt operationalisme (kan begrip evidentie bieden voor wat we zien?)  
• omvat inhoudsrelevantie en -representativiteit en criteriumgerelateerde aspecten  
• inschatting van sociale consequenties ontbreekt  

 

1.6 HISTORISCHE TRENDS  

Van specifieke criteria over typen van validiteit naar unitaire conceptualisering:  

• Guilford (1946): “in a very general sense, a test is valid for anything with which it correlates”  
• APA standards (1974)  
• Cronbach (1980): “all validation is one”  

 

Fundamentele focus: van predictie naar verklaring (waarom laten testen voorspelling toe?) 

 

1.7 BETEKENIS EN WAARDEN  

Twee facetten om unitair validiteitsconcept op te splitsen:  

• bron van rechtvaardiging van het testen  
o evidentie als basis  
o consequenties als basis  

• functie van het testen  
o testinterpretatie 
o testgebruik  

 

à constructvaliditeit = basisvereiste  

à constructvaliditeit + relevantie/utiliteit: test moet voor die context bij die groep relevant zijn  

à sociale consequenties: wat zou er gebeuren als we geen test gebruiken? wat winnen we bij testgebruik? 
kost om test niet te gebruiken? 
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2 FILOSOFISCHE ACHTERGRONDEN  

Verklarend versus normatief (dit mag je doen, dit mag je niet doen) gebruik van filosofie  

 

Kritiek op validiteitsconcepten: gebaseerd op voorbijgestreefde filosofische principes  

 

Relatie tussen unitair concept van validiteit en wetenschapsfilosofische benaderingen  

 

2.1 LOGISCH POSITIVISME  

Basis voor constructvaliditeit: Cronbach & Meehl (1955)  

 

Betekenis = samen gaan van  

• logisch/mathematische structuur  
• corresponentieregels (operationalisatie)  
• feitelijke verificeerbaarheid (kan zijn dat je nog niet direct kan verificeren)  

 

Twee benaderingen:  

• empiristische benadering: operationalisme (bottom-up) 
• syntactische benadering: nomologisch netwerk (top-down, hoe variabele samenhangt met andere 

variabelen)  

 

Eerste uitwerking van concept “constructvaliditeit”: noodzaak van nomologisch netwerk (aantonen dat 
nomologisch netwerk overeenkomt met realiteit)  

 

2.2 POSITIVISME – RELATIVISME – RATIONALISME  

Kritieken op het positivisme:  

• niet verificeerbaarheid, maar falsifieerbaarheid (Popper): alternatieve theorieën + strijdige 
bevindingen  

• onafhankelijkheid van theoretische en observationele termen?  
o theorie maakt het mogelijk om fenomenen te onderzoeken (Hanson) (theorie bepaalt wat we 

gaan observeren)  
o wetenschappelijke paradigma’s en paradigmashifts (wanneer je dingen gaat observeren die 

niet kloppen binnen paradigma) (Kuhn) 

 



 118 

Reactie: extreem relativisme  

• ‘mind and world cannot be separated’: constructie van realiteit (geen objectieve realiteit)  
• gaat samen met naturalistische en kwalitatieve onderzoeksmethoden (iedereen maakt eigen 

theoretisch kader en dat moeten we in kaart brengen)  
• scheiding tussen wetenschap en objectiviteit  

 

Problemen met beiden:  

• probleem positivisten en falsificationisten: statisch, maar hoe verandering? (hoe ga je van ene 
wetenschappelijk onderzoek naar het andere?)  

• probleem relativisten: rationaliteit intern aan paradigma  

 

Antwoorden: graduele evolutie van theorieën 

• onderzoeksprogramma’s (Lakatos) 
o onderscheid kerntheorie (construct) en achtergrondtheorieën (methoden, instrumenten)  
o cfr multimethodebenadering  

• wetenschappelijk domein (Shapere) 
o total body of information a theory is expected to account for  
o unloading van informatie: observaties veelvoudig theoriegeladen op verschillende niveaus  
o cfr relevantie en representativiteit  

• rationaliteit van menselijke activiteit (Toulmin)  
o rationele weddenschappen: wetenschap is dynamisch (niet alleen theorie op zich, maar ook 

hoe ze zich ontwikkelen)  
o cfr validiteit als een zich ontwikkelende eigenschap  

 

2.3 VAN INSTRUMENTALISME NAAR REALISME  

Ontologische status van theoretische entiteiten in:  

• logisch-positivisme: betekenis is contextueel 
• relativisme: binnen theorie (instrumentalisme)  

 

Realiteitstesting in falsificationisme en graduele evolutie van theorieën (heel veel onderzoek bevestigt 
hypothesen niet):  

• realisme: reëel bestaande attributen in de wereld  
• kritisch of constructivistisch realisme: reëel bestaande attributen, maar enkel toegang via constructies  
• causaliteit centraal (validiteit hangt samen met causaliteit à begrijpen wat wat veroorzaakt)  
• cfr constructrepresentatie (onderzoeken welke processen aanleiding geven tot testgedrag)  

à nomologisch netwerk alleen is niet voldoende  

à als je zegt dat iets falsificeerbaar is, impliceer je dat er een realiteit is  
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Realisme:  

 

à te eenvoudig  

à dikke pijl = correlaties die we zoeken (of testgedrag samenhangt met niet-testgedrag)  

à trait = theoretisch latent kenmerk  

 

Constructivisme:  

 

à enige wat je hebt: construeren van de realiteit waarin je leeft  

 

Constructivistisch realisme:  

 

à door wetenschappelijk onderzoek gaan we meer accurate dingen kunnen zeggen over onderliggend 
construct  
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à dit is wat je veronderstelt als je zegt dat iets falsificeerbaar is  

 

2.4 VAN FORMELE NAAR RECURSIEVE SYSTEMEN VAN ONDERZOEK  

Leibniziaans onderzoekssyteem:  

• formele, symbolische benadering: deductief (vertrekt vanuit duidelijk systeem) 
• borg: specificatie van standaarden + consistentie, volledigheid, omvattendheid (het ene moet logisch 

volgen uit het andere) 
• voorbeeld: Raven’s Progressive Matrices  

 

Lockeaans onderzoekssysteem:  

• empirisch inductieve benadering: elementaire data, aanvaarde methoden (zo zorgvuldig mogelijk 
observeren en daarop verder werken)  

• borg: consensus over objectiviteit van data en methoden  
• voorbeeld: Big Five  

 

Kantiaans onderzoekssysteem:  

• doelbewuste formulering of identificatie van alternatieve (niet antagonistische) perspectieven 
(verschillende verklaringen ontwikkelen voor realiteit en met elkaar vergelijken)  

• borg: goodness of fit tussen theorie en data  
• voorbeeld: CHC-model, g-factor,…  

 

Hegeliaans onderzoekssysteem:  

• doelbewuste formulering van antagonistische, antithetische perspectieven  
• borg: conflict (verborgen assumpties en latente inconsistenties naar boven brengen) 
• voorbeeld: onderzoek naar genetische vs omgevingsinvloeden van intelligentie  

 

Singeriaans onderzoekssysteem:  

• observeren van onderzoekssystemen: recursief toepassen op elkaar (alles combineren) 
• onderzoeken van ethische implicaties  
• borg: vooruitgang door successieve benaderingen  

 

Elk onderzoekssysteem komt in aanmerking om de validiteit te onderbouwen, maar zowel op zoek gaan naar 
convergente als discriminante evidentie  
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3 EVIDENTIE ALS BASIS VOOR TESTINTERPRETATIE: CONSTRUCTVALIDITEIT  

Construct validity = the evidence and rationales supporting the trustworthiness of score interpretation in terms 
of explanatory concepts that account for both test performance and relationships with other variables  

 

3.1 BEDREIGINGEN  

Niet alleen toevalsfouten in meting: meting als onvolkomen toonbeeld van het construct à construct A,B,C 
gemeten als A + B + X, A + C + Y, B + C + Z  

 

Iets te weinig meten = constructonderrepresentatie (meten we wel alle aspecten die het construct omvat?) à 
breedte van het inhoudsdomen representeren  

 

Iets te veel meten = constructirrelevante surplus  

• constructirrelevantie moeilijkheid  
• constructirrelevante gemakkelijkheid: “testwiseness”  

 

Twee typen evidentie samen nodig:  

• aantonen van implicaties van construct = convergente validiteit (verbanden die men verwacht als 
instrument meet wat het moet meten) à A+B+C, maar enkel A+X en B+X gemeten (bepaalde 
verbanden niet vinden die je wel verwacht)  

• relaties niet toe te schrijven aan alternatief construct = discriminante validiteit (verbanden vinden die 
we niet mogen vinden)  

o rivaliserend construct: methode (methodevariantie) 
o meting = construct-methode-eenheid, specifieke methodevariantie leidt tot 

monomethodebias (effecten van methoden in dezelfde richting) à methode veroorzaakt 
variabiliteit, correlatie omdat we dezelfde methode gebruiken  

• gebrek aan convergerende en divergerende evidentie 
o test meet construct niet goed  
o constructtheorie is fout  
o aanvullende hypothesen zijn deficiënt  
o onderzoek (experimenteel opzet) is niet adequaat (vb onbetrouwbaarheid, kleine steekproef)  

 

3.2 EVIDENTIE OP BASIS VAN INHOUD  

Traditioneel: test = steekproef van bepaald gedragsdomein of itemuniversum  
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Hoofdvragen: 

• specificatie van aard en grenzen domein 
• relevantie  
• representativiteit  

 

Drie operationalisaties van inhoudsvaliditeit:  

• inhoud in test < inhoud van domein  
• gedragingen in test < gedragingen in domein  
• processen in test < processen in domein  

 

Aard van gedragsdomein belangrijk bij: 

• testconstructie: blauwdruk  
• testgebruik: relevantie en representativiteit voor toegepast domein 

 

Domeinconceptualisering:  

• grenzen (wat hoort erbij en wat niet) 
• facetten (mogelijke onderdelen)  

 

Constructtheorie essentieel voor domeinbeschrijving: referentiedomein = geheel van informatie waarvoor 
construct verklaring moet geven  

 

Inhoudsrelevantie (alles in test moet relevant zijn voor construct):  

• oordelen voor relevantie van testitems of -taken  
• alle aspecten van testprocedure in rekening brengen 

o inhoud, gedragingen, processen  
o stimulusopmaak (format) 
o antwoordalternatieven  
o uitvoeringscondities  
o criteria voor scoren van items  

 

Inhoudsrepresentativiteit (verschillende aspecten moeten weergegeven worden in test):  

• veronderstelt specificatie van grenzen van en onderverdelingen in domein  
• subdomeinen representeren volgens 

o uniformiteit: elk aspect meten met evenveel items 
o voorkomen 
o belangrijkheid  
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Beperkingen van inhoud als enige basis voor validiteit:  

• Ebel (1961): “if the test we propose to use provides in itself the best available operational definition, 
the concept of validity does not apply” à maar, best available = best conceivable?  

• Ebel (1983): operational definition + rational justification à maar, rationele verantwoordingen zijn 
hypotheses, geen garanties voor validiteit  

• inhoudsvaliditeit geen eigenschap IN de test, maar van oordeel van experts  
o over domeinrelevantie en -representativiteit  
o over relatie tussen test- en referentiedomein  

• inhoudsgebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel  
o hoge scoorders moeten de vaardigheid bezitten 
o over lage scoorders kan men weinig zeggen (je weet niet wat score betekent)  

 

Conclusie: inhoud is onvoldoende (contexteffecten en irrelevante methode-effecten steeds mogelijk), maar 
essentieel onderdeel van valideringsproces 

 

3.3 EVIDENTIE OP BASIS VAN INTERNE STRUCTUUR  

Substantieve component = confrontatie tussen beoordeelde inhoudsrelevantie/-representativiteit én 
empirische antwoordconsistentie  

 

Interne structuur = modelleren van empirische antwoordconsistenties  

 

Interne structuurmodellen:  

• cumulatief-kwantitatieve modellen: factoranalyse en IRT-modellen (hoger op factor à hogere score)  
• nabijheidsmodel (ontvouwing: dichter bij object à hogere score) 
• niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel  
• klassenmodel 
• dynamisch model 
• ipsatieve model (mensen niet vergelijken met anderen, maar met zichzelf)  

 

3.4 EVIDENTIE OP BASIS VAN RESPONSEPROCESSEN  

Causaal modelleren van item- of taakprestaties: 

• identificeren van mechanismen onderliggend aan taakprestaties  
• decompositie van taak i.t.v. componentenprocessen (kijken naar globale taak en naar wat de 

cognitieve componenten daaronder zijn)  
• voorbeeld: componentioneel model voor analoog redeneren  

o opsplitsen van globale taak in subtaken  
o meten van elk van de subtaken  
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o encoderen: coderen van de attributen (groot, blij, man, zwarte hoed)  
o inferentie van relatie tussen A en B: blij naar droevig, man naar vrouw  
o mapping (afbeelden) relatie A en C: van groot naar klein  
o toepassen van AB-relatie op CD: droevig, klein, vrouw met zwarte hoed  
o produceren van correct antwoord: subcomponenten  

§ genereren van kandidaatantwoord  
§ vergelijken tussen alternatieven  
§ proces van verantwoording indien ze niet matchen  

 

à kritisch zijn over assumptie dat mensen item steeds in dezelfde volgorde oplossen  

 

3.5 EVIDENTIE OP BASIS VAN RELATIE MET ANDERE VARIABELEN  

Overeenkomst tussen verwachte en geobserveerde relaties van test met andere test en nontestgedrag  

 

Het construct moet de relaties kunnen verklaren  

 

Meestal met totaalscore (= tussenliggende variabele tussen geobserveerde consistenties en externe 
variabelen)  

 

Twee typen relaties:  

• relaties tussen de test en andere methoden om hetzelfde en onderscheiden constructen te meten: 
trekvaliditeit  

• relaties met maten van andere constructen: nomologische validiteit  

 

3.5.1 TREKVALIDITEIT EN DE MULTITREK-MULTIMETHODEMATRIX  

Construct 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 één enkele methode verbonden zijn, noch ongehoord redundant met 
andere constructen  
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Twee typen redundantie:  

• gewenste: over methoden (zelfde begrip met verschillende methoden à zelfde conclusie) 
• ongewenste: met andere constructen  

 

Multimethode-multitrekmatrix: kijken hoe trekken correleren binnen bepaalde methode en kijken of twee 
methoden tot dezelfde conclusie leiden  

 

 

3.5.2 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 multimethodebenadering) 
• verschillen in scorebetrouwbaarheid  

 

Nomothetische spanwijdte = empirisch netwerk van relaties van test met  

• metingen van andere constructen  
• andere metingen van hetzelfde construct  
• criteriumgedrag  

 

3.5.3 STERKE VERSUS ZWAKKE CONSTRUCTVALIDERING  

Sterke constructvalidering: duidelijke theorie + deductieve benadering  

 

Zwakke constructvalidering: geobserveerde relaties zonder duidelijk theoretisch kader  

 

Maar interactie tussen Leibnitziaans (theorie) en Lockiaanse (data) onderzoeksbenaderingen  
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Componenten van constructvaliditeit:  

• relevantie/representativiteit: is de inhoud relevant voor nontest gedrag? 
• constructrepresentatie: theorie ontwikkelen over hoe reacties tot stand komen  
• taakresponsconsistentie: hoe reageren mensen op items en hangen die samen zoals voorspeld? = 

substantieve component (relatie tussen items op zich) 
• structural fidelity: test opstellen zodat je mensen kan toewijzen aan klasse die er in realiteit is  
• trekvaliditeit: correlatie tussen wat we op test vinden en andere metingen construct + correlaties met 

gerelateerde constructen  
• nomologische validiteit: kijken hoe testscores samenhangen met theoretisch verwante andere 

constructen  
• externe component: relatie tussen wat er op test- en nontestdomein gebeurt  
• inhoudresponsconsistentie: hoe reageert persoon in vergelijking met andere mensen?  

 

3.6 SOORTEN GEGEVENS EN DATA-ANALYSES  

3.6.1 BEOORDELINGS- EN LOGISCHE ANALYSES  

Identificeren van mogelijke rivaliserende hypothesen voor score-interpretatie:  

• uitbreiden van itempool  
• aanpassan van antwoordformat  
• aanpassen van procedure 
• keuze van data-analyse  

 

Voorbeeld: test voor leesbegrip 

• alternatieve hypothesen: woordenschat, geheugen, leessnelheid  
• mogelijkheden: aanpassen woordenschat, minder directe matching vragen, tijdslimieten aanpassen  

 

3.6.2 CORRELATIE- EN COVARIANTIE-ANALYSES  

Multimethode-multitrek:  

• convergentie van indicatoren: items die zelfde construct meten, moeten samenhangen  
• onderscheidingsvermogen ten overstaan van andere constructen  
• consistentie over methoden  

 

Exploratorische factoranalyse:  

• beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematric  
• factorinterpretatie = te toetsen hypothese  
• zowel convergente als divergente informatie  
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• onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen van theorie  
• levert altijd resultaat op, op voorhand geen theorie nodig  

 

Confirmatorische factoranalyse:  

• deductieve benadering: op voorhand zeggen welke items onderdeel zijn van welke factor  
• uitdaging: bepalen hoeveel factoren je nodig hebt  

 

Regressieanalyse, padanalyse en structurele vergelijkingsmodellen: modelleren van causale structuur  

 

3.6.3 PROCESANALYSES  

= onderzoeken welke processen gedrag verklaren op instrument  

 

Protocolanalyses: mensen systematisch en uitgebreid bevragen over waarom/welke stappen ze nemen  

 

Computermoddelering: patroon antwoorden modelleren  

 

Chronometrische analyses: opdelen in subtaken en kijken hoeveel tijd nodig is voor elke subtaak  

 

Cognitieve correlaten: taak op verschillende manieren op te lossen à identificeren door te kijken waarbij 
mensen het meeste tijd nodig hebben  

 

Analyse van de redenen: luidop nadenken, vragen waarom  

 

Analyse van de oogbewegingen  

 

Analyse van de systematische fouten  

 

Analyse van de strategieën en stijlen van taakprestatie (individuele verschillen)  
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3.6.4 MATHEMATISCHE/PSYCHOMETRISCHE MODELLERING  

Complexiteitsfactoren (vb encoderingscomplexiteit (hoe complex is figuur?) + transformatiecomplexiteit 
(hoeveel bewerkingen nodig?) = moeilijkheid geometrische analogieën)  

 

Subtaken (vb genereren + beoordelen = divergente productietaak)  

 

3.6.5 ANALYSES VAN GROEPSVERSCHILLEN EN VERSCHILLEN DOORHEEN DE TIJD  

Longitudinale analyse: relatieve stabiliteit (iemands positie t.o.v. referentiegroep) en 
ontwikkelingsveranderingen à causaliteit bepalen  

 

Verschillen tussen vooraf gekende groepen  

 

Verschillen tussen experts en beginnelingen: kwalitatieve verschillen (andere aanpak) 

 

Test-hertestbetrouwbaarheid overeenkomstig met het construct (vb trek (hoge r) vs gemoedstoestand (lage r))  

 

Veranderingen in scoreniveau, scorevariabiliteit en dimensionale structuur (afhankelijk van populatie)  

 

3.6.6 SCOREGEVOELIGHEID VOOR EXPERIMENTELE BEHANDELING EN MANIPULATIE VAN 
CONDITIES  

Is impact van behandeling, interventie, instructie in overeenstemming met theoretische verwachtingen?  

 

Systematische manipulatie van itemeigenschappen of testcondities (instemming belangrijker onder hoge 
tijdsdruk) à beter zicht krijgen op mechanismen die antwoord verklaren  

 

3.7 GENERALISEERBAARHEID EN BEPERKINGEN VAN SCORE-INTERPRETATIE  

Generaliseerbaarheid van betekenis van testscores mag niet worden verondersteld:  

• populatiegeneraliseerbaarheid  
• ecologische generaliseerbaatheid: standaardisering als mogelijke bron van verschillen  
• temporele generaliseerbaarheid: stabiliteit en continuïteit  
• taakgeneraliseerbaarheid: van assessment naar reële taak  
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à generaliseerbaarheid is NIET validiteit! 

 

4 CONSEQUENTIE ALS BASIS VOOR TESTINTERPRETATIE: WAARDENIMPLICATIES 

4.1 WAARDEN EIGEN AAN VALIDITEIT  

Waardengeladenheid van theorieën: de vraag is niet langer of, maar hoe waarden in rekening moeten worden 
gebracht  

 

“valid” en “value” afgeleid van zelfde Latijnse stam, “valere” wat betekent sterk zijn, en houden beiden 
verband met Franse “valoir” wat betekent “waard zijn”  

 

4.2 WAARDEN ALS VERTEKENING EN ALS BRON VAN BETEKENIS  

Waardenvertekening (bias): “intrusion of ordinarily tacit extrascientific motives or beliefs into the fulfillment of 
scientific purposes”  

 

Maar waarden ook intrinsiek relevant, vb beroepsethiek  

 

Wanneer positief/negatief: “values make for bias, not when they dictate problems, but when they prejudge 
solutions”  

 

Hoe mee omgaan: expliciet aan de orde stellen in het onderzoek  

 

4.3 BRONNEN VAN WAARDENIMPLICATIES BIJ METINGEN EN CONSTRUCTEN  

De waarde van constructnamen:  

• “flexibiliteit” (positieve verandering) versus “rigiditeit” (negatieve stabiliteit) à “verwarring” 
(negatieve verandering) versus “consistentie” (positieve stabiliteit)  

• “geïnhibeerd” versus “impulsief” (enkel midden positief) of “zelfcontrole” versus “expressiviteit” 
(beide polen positief)  

• “stress” (negatief) versus “uitdaging” (positief)  
• streven naar trekimplicaties en evaluatieve implicaties van de naam, of uitklaren van conflicterende 

waardenimplicaties  
• constructen verwijzen zowel naar mogelijke (implicaties toekomst) als actuele relaties  
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De waarde van theorieën:  

• ook bredere theorieën bepalen hoe observaties worden geïnterpreteerd  
• voorbeeld: intellectuele vaardigheden  

o oorsprong en ontwikkeling  
o beperkingen en mogelijkheden van leren  
o favoriete onderzoeksbenaderingen  
o impliciete waardenovertuigingen over aard van mens-zijn en maakbaarheid van de mens 

 

De waarde van ideologieën:  

• ook ideologieën geven perspectief en richting  
• ideologie = een complexe configuratie van gedeelde waarden, affecten en overtuigingen die een 

interpretatiekader van de wereld bieden  
• vb institutioneel-universalistisch paradigme versus participatorisch-selectivistisch paradigma  

 

4.4 METHODOLOGIEËN VOOR IDENTIFICEREN VAN WAARDEN EN 
WAARDENVERTEKENINGEN  

Hoe subtiele impact van namen, theorieën en ideologieën op het spoor komen? 

• Kantiaanse (alternatieve verklaringen), Hegeliaanse (conflict) en Singeriaanse (ethiek) benaderingen 
à niet consensus, maar conflict  

• ook waardenimplicaties moeten empirisch ondersteund en rationeel onderbouwd worden  

 

5 EVIDENTIE ALS BASIS VOOR TESTGEBRUIK: CONSTRUCTVALIDITEIT + RELEVANTIE + 
UTILITEIT  

5.1 CONSTRUCTVALIDITEIT  

Constructvaliditeit: oordeel over relevantie, utiliteit en passenheid alleen in licht van scorebetekenis  

• zelfs bij diplomering of voorspellen van jobsucces: achterliggende theorie van curriculum of van job 
• correlatie zonder score-interpretatie op zich onvoldoende, vb predictie van schoolsucces op basis van 

prestatiemotivatie of volgzaamheid  

 

5.2 RELEVANTIE EN REPRESENTATIVITEIT  

Ten overstaan van:  

• curriculum/onderwezen stof  
o prestatie: kennis als resultaat van instructie  
o competentie: kennis en vaardigheden in inhoudelijk gebied ongeacht hoe tot stand gekomen  

• job: relevantie competenties moeten tot uiting komen in test  
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5.3 TEST-CRITERIUMRELATIES  

Ook betrouwbaarheid van de criteriummeting (als criterium niet goed gemete is, kan je geen criteriumtestscore 
vinden)  

 

Ook constructvaliditeit van criteriummeting:  

• constructirrelevantie: criteriumcontaminatie (beoordeling o.b.v. irrelevante dingen) 
• constructonderrepresentatie: criteriumdeficiëntie (hetgeen dat je gebruikt als criterium geeft je 

criterium onvoldoende weer)  

 

Test-criteriumrelaties meestal georiënteerd op convergerende verbanden, zelden op discriminante evidentie 
(andere constructen, methodevariantie)  

 

Voor validiteit heb je convergerende en divergerende validiteit nodig  

 

Selectie- versus classificatiebeslissingen: ja/nee versus toewijzing aan behandeling  

 

Concurrente (op hetzelfde moment) versus toekomstige criteria (voorspellen in de toekomst)  

 

5.4 BESLISSINGSUTILITEIT  

Niet alleen sterkte van test-criteriumrelatie  

 

Maar ook:  

• base rate: proportie individuen die potentieel zouden slagen in programma of in job 
• selection ratio: propotie individuen die boven de predictor cutoff scoren  
• kosten die testing met zich meebrengt  

 

Rekening houden met fairheid 

 

Test-criteriumrelatie: verband tussen testscores van cognitieve vaardigheden en jobprestatie à hoe sterker 
verband, hoe interessanter de test 
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5.5 VALIDITEITSGENERALISATIE  

Specifieke validiteit versus gegeneraliseerde validiteit: groter variatie in criterium-predictorcorrelaties omwille 
van meetfouten en artefacten  

• administratieve fouten (fouten in onderzoek) 
• te kleine steekproeven (lage power) 
• correlaties met niet-continue variabelen  
• beperking van bereik  
• onbetrouwbaarheid van het criterium  

 

Schmidt & Hunter: niet situatie, maar vooral meetfouten en artefacten (r = .50 tussen general mental abilities 
en work sample tests)  

 

Belang van meta-analysestudies voor cumulatie van kennis (maar confirmation en publication bias à 
nulresultaten niet gepubliceerd)  

 

6 CONSEQUENTIES ALS BASIS VOOR TESTGEBRUIK: SOCIALE CONSEQUENTIES  

6.1 ANTICIPEREN VAN NEVENEFFECTEN EN BIJPRODUCTEN  

Nadelige effecten het gevolg van constructrelevantie of constructirrelevante testvariantie 
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Voorbeeld: meerkeuzeprestatietoetsen kunnen leiden tot meer nadruk op geheugen en analytische 
vaardigheden dan op divergent denken en synthetische vaardigheden  

 

Dus niet alleen bedoelde doelstellign, maar geheel van affecten moeten in rekening worden gebracht  

 

6.2 VOORGESTELD GEBRUIK AFZETTEN TEGEN ALTERNATIEVEN  

Tegenvoorstellen: gebruik van andere assessmentprocedures  

 

Sociale consequenties van gebruik versus niet-gebruik  

 

6.3 IMPLICATIES BEKIJKEN VANUIT VERSCHILLENDE WAARDENPERSPECTIEVEN  

Bv distributieve rechtvaardigheid: vaardigheden, inzet, realisaties, billijkheid, noden, gelijke mogelijkheden, 
vraag en aanbod op de markt, principe van reciprociteit, algemeen belang, boven een bepaald minimum, 
gelijkheid  
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BETROUWBAARHEID/PRECISIE  
1 ONDERSCHEID TUSSEN SYSTEMATISCHE EN TOEVALSFOUTEN  

Systematische meetfouten: 

• constructirrelevantie surplus  
• validiteitsprobleem 

 

Toevalsfouten:  

• niet eigen aan meting of gestandaardiseerde context van meting 
• betrouwbaarheidsprobleem  

 

2 OORZAKEN VAN ONBETROUWBAARHEID  

Testconstructie: steekproef van inhoud, gedrag, processen (je creëert toevalligheden)  

 

Testafname:  

• factoren eigen aan testcontext  
• factoren eigen aan geteste persoon 
• factoren eigen aan testleider 

 

Testscoring en testinterpretatie: minder problemen bij systematische interpretatieregels  

 

3 BETROUWBAARHEID BINNEN KLASSIEKE TESTTHEORIE  

3.1 BASISPRINCIPES VAN KLASSIEKE TESTTHEORIE  

𝑋* = 𝑇* + 𝐸* à geobserveerde score = ware score + meetfout 

𝐸@𝐸*A = 0  

𝜌33 = 0  

𝜌I3 = 0 à fouten niet gecorreleerd met ware score  

𝜎/- = 𝜎I- + 𝜎3-  

𝜌// =
J0
(

J1
( = 1 − J2

(

J1
(  à betrouwbaarheid in de populatie  
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𝜎I = 𝜎/D𝜌  

𝜎3 = 𝜎/D1 − 𝜌 (standaardmeetfout)  

 

3.2 TEST-HERTESTBETROUWBAARHEID  

Twee afnames  

 

Afhankelijk van lengte van het testinterval  

 

Betrouwbaarheid van stabiele kenmerken (enkel gebruiken als we pretenderen stabiele kenmerken te meten) 

 

Foutenbron: testafname  

 

Maat: Pearsoncorrelatie tussen T1 en T2 (stabiliteitscoëfficiënt) 

 

3.3 PARALLELLE VORMEN/ALTERNATIEVE VORMEN BETROUWBAARHEID  

Één of twee afnames  

 

Indien er nood is aan verschillende versies:  

• parallelle vormen: zelfde geobserveerde gemiddelde, standaarddeviaties, correlatie met ware score 
• alternatieve vormen: enkel equivalent in termen van inhoud en itemmoeilijkheid  

 

Foutenbron: testconstructie en testafname  

 

Maat: Pearsoncorrelatie  

 

3.4 INTERNE CONSISTENTIE  

Één afname  
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Samenhang tussen items binnen een schaal: evalueren van homgeniteit  

 

Foutenbron: testconstructie (items moeten in dezelfde richting wijzen)  

 

Maten:  

• split-halfbetrouwbaarheid: Spearman-Brownformule à 𝑟K) =
-,33
&E,33

 of 𝑟K) =
=,33

&E(='&),33
 

• belang van testlengte: hoe meer items, hoe groter betrouwbaarheid  

• Kuder-Richardson 20 voor dichotome items: 𝑟LM-5 = E N
N'&

F E1 − ∑"P
J(
F  

• Cronbach’s alfa voor Likertschalen: 𝑟Q = E N
N'&

F E1 − ∑J!
(

J(
F   

 

3.5 INTERBEOORDELAARSBETROUWBAARHEID  

Één afname 

 

Overeenkomst tussen beoordelaars van hetzelfde antwoord  

 

Foutenbron: scoring en interpretatie  

 

Maten:  

• Cohen’s kappa = 
R"+45)+%6++%7'R6+%8#93&

&'R6+%8#93&
 

• pearsoncorrelatie 
• interklassecorrelatie  

 

3.6 BETROUWBAARHEID IN FUNCTIE VAN AARD VAN DE TEST  

Homogeniteit versus heterogeniteit van de test  

 

Trekken (grotere test-hertestbetrouwbaarheid) versus toestanden  

 

Snelheids- (geen alfa mogelijk, want niet alles ingevuld) versus krachttests (maximum performance, alfa 
mogelijk)  
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Criteriumbepaalde tests  

 

3.7 BETROUWBAARHEIDSKWESTIES  

Variabiliteit van de betrouwbaarheid: beperking van bereik (betrouwbaarheid daalt als we met subgroepen 
werken)  

 

Regressie naar het gemiddelde: bij meerdere metingen bewegen scores altijd naar gemiddelde  

 

Schatten van de ware score: 𝑋> = 𝑋G + (𝑟//)(𝑋 − 𝑋G)  

 

3.8 GROOTTE VAN DE BETROUWBAARHEIDSCOËFFICIËNTEN: COTAN  

Bij belangrijke beslissingen op individueel niveau:  

• r < .80: onvoldoende  
• .80 ≤ r ≤ .90: voldoende  
• r ≥ .90: goed  

 

Bij minder belangrijke beslissingen op individueel niveau:  

• r < .70: onvoldoende  
• .70 ≤ r ≤ .80: voldoende  
• r ≥ .80: goed  

 

Bij ‘experimenteel’ gebruik (op groepsniveau):  

• r < .60: onvoldoende  
• .60 ≤ r ≤ .70: voldoende  
• r ≥ .70: goed  

 

4 GENERALISEERBAARHEIDSTHEORIE  

Verschillende vormen van betrouwbaarheid relevant voor verschillende aspecten van de test  

 

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



 138 

Voorbeeld: betrouwbaarheid van wetenschapsprestaties  

• facet 1: 10 items op toeval geselecteerd 
• facet 2: twee tijdstippen op toeval geselecteerd 
• drie bronnen van variabiliteit 

o persoon (wil je meten)  
o item 
o tijdstip 

 

 

5 BETROUWBAARHEID BINNEN MODERNE TESTTHEORIE  

5.1 BASISPRINCIPES VAN MODERNE TESTTHEORIE  

5.1.1 1PL 

 

à kans dat je item correct beantwoord hangt af van vaardigheidsniveau en moeilijkheidsgraad 

 

5.1.2 2PL 

 

à ook verschil in discrimineerbaarheid (blauw = beter)  
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5.1.3 3PL 

 

à ongeacht vaardigheid heb je bepaalde kans om item correct te hebben (toeval)  

 

5.2 ITEMINFORMATIEFUNCTIE, TESTINFORMATIEFUNCTIE, STANDAARDMEETFOUT  

5.2.1 1PL 

Iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie:  

 

à links: iteminformatiefunctie (weinig info aan onder- en bovenkant) 

à rechts: testinformatiefunctie (meeste info voor gemiddelde vaardigheidsniveaus)  

 

Standaardfout:  

 

à blauw = testinformatie  

à rood = standaardfout  
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5.2.2 2PL 

Iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie:  

 

 

Standaardfout:  

 

 

5.2.3 3PL  

Iteminformatiefunctie/testinformatiefunctie:  

 

 

Standaardfout:  
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6 MEETPRECISIE OP HET INDIVIDUELE NIVEAU  

Betrouwbaarheidsinterval op basis van standaardmeetfout (95%-interval)  

 

𝑋* ± 1,96𝜎3  of 𝜃L* ± 1,96𝜎ST:   

 

Betrouwbaarheidsinterval van verschilscores: 𝜎U!HH = D𝜎3&- + 𝜎3--  of 𝜎U!HH = M𝜎ST!
- + 𝜎ST:

-  (noot: scores moeten 

op dezelfde schaal worden gemeten) 

 

Voorbeeld IQ-scores:  

• gemiddelde 100, standaarddeviatie 15 
• betrouwbaarheid .95 
• 𝜎3 = 𝜎/D1 − 𝜌 = 15√1 − .95 = 3.35 
• betrouwbaarheidsinterval bij IQ van 120 is: 120 ± 1.96*3.35 = 120 ± 6.57 

 

7 KEUZE TUSSEN KLASSIEKE EN MODERNE TESTTHEORIE  

Kritiek op KTT:  

• gebruik van somscore i.p.v. gewogen somscore: houdt geen rekening met verschil in discriminantie  
• schatting van betrouwbaarheid ongevoelig voor homogeniteit van de steekproef  
• regressie naar het gemiddelde  
• noodzaak van normering (score op zichzelf heeft geen betekenis)  
• measurement by fiat: intervalniveau verondersteld, maar niet aangetoond 
• prestaties alleen interpreteren binnen test 
• standaardmeetfout gelijk op ieder niveau van de vaardigheid  

 

Voordeel KTT: eenvoudig en gekend  

 

Kritiek MTT: 

• mathematisch complex  
• zelden hogere test-criteriumcorrelatie voor MTT- dan voor KTT-test  

 

Voordelen MTT:  

• valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst  
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• specifieke standaardmeetfout  
• equivaleren  
• bestuderen itemvertekening  

 

8 BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT  

Betrouwbaarheid als psychometrisch en psychodiagnostisch kernbegrip:  

• herhaalbaarheid van het meetresultaat  
• systematische/constante vs toevalsmeetfouten  
• standaardmeetfout: standaarddeviatie van de meetfouten  

 

Betrouwbaarheid als alledaags begrip:  

• een gewaardeerd kenmerk van een persoon  
• een kenmerk waarop mensen te onderscheiden zijn  
• verantwoord vaststellen van kenmerken  

à verwarring validiteit en betrouwbaarheid  

 

Betrouwbaarheid als bovengrens van de validiteit: 𝑟/V = 𝑟IKD(𝑟// ∗ 𝑟VV) à we kunnen onderschatting 
correlatie hebben door gebrek aan betrouwbaarheid meting (hoe onbetrouwbaarder, hoe minder kans op 
valide meting) 

 

Correctie voor attenuatie: 𝑟IK =
,1;

W(,11∗,;;)
 à hoe onbetrouwbaarder instrument, hoe lager geobserveerde 

correlaties  
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FAIRHEID  
1 INLEIDING  

Vertaling “fairness” = rechtvaardigheid; redelijkheid; billijkheid; schappelijkheid  

 

Fair = eerlijk, oprecht  

 

Heeft veel betekenissen, waaronder het creëren van gelijkheid van kansen in onze maatschappij  

 

Fundamentele kwestie  

 

Gevoeligheid voor individuele kenmerken en testcontexten opdat de testscores op een valide wijze kunnen 
worden geïnterpreteerd voor bedoeld gebruik  

 

VALIDITEITSKWESTIE die aandacht moet krijgen in alle fasen van testontwikkeling tot interpretatie van scores in 
specifieke contexten  

 

Toepassing is afhankelijk van context en specifieke kenmerken van de getesten  

 

Opletten voor ongewenste bevoordeling  

 

2 ALGEMENE VISIES OP FAIRHEID  

2.1 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 (vb zelfde tijdslimieten, zelfde vertrouwdheid met 
technologie, zelfde technische kwaliteit van apparaten)  

 

Soms is flexibiliteit nodig: vb vertaling, groter lettertype, schermlezer  
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2.2 FAIRHEID ALS AFWEZIGHEID VAN MEETVERTEKENING  

Differentieel itemfunctioneren:  

• uniforme vertekening: item zal ongeacht vaardigheidsniveau gemakkelijker/moeilijker zijn voor 
bepaalde groep  

• niet-uniforme vertekening: interactie tussen vaardigheid en hoe goed item werkt  

 

Differentieel testfunctioneren: wanneer veel items verschillend functioneren, gaat test ook differentieel 
functioneren  

 

Predictievertekening: fouten bij voorspelling  

 

Vergelijkbaarheid van construct: ben je hetzelfde construct aan het meten?  

 

2.3 FAIRHEID ALS TOEGANG TOT HET CONSTRUCT ZOALS GEMETEN  

Individuele kenmerken van de persoon mogen niet benadelen of bevoordelen bij het laten zien van zijn/haar 
positie op het construct zoals gemeten  

 

Bedoelde versus niet-bedoelde variantie, voorbeelden:  

• gezichtsbeperking en grootte van de letters in persoonlijkheidsvragenlijst  
• zegswijzen en beperkte taalkennis  
• dyslexie en taalbegrip 
• wordt complex wanneer meer dan 1 kenmerk interfereert met testing   
• let op: vraag is in welke mate het effect behoort tot het bedoelde construct of niet?  

 

2.4 FAIRHEID ALS VALIDITEIT VAN INDIVIDUELE TESTSCORE-INTERPRETATIES VOOR 
BEDOELD GEBRUIK  

Niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen getesten (geslacht, taal, cultuur, beperkingen,…) 

 

Ook kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen interageren met contextuele kenmerken van 
de testsituatie (kan zeer complex zijn: bv taaltest bij andere moedertaal)  

 

Let op: fairheid is NIET gelijke (gemiddelde) uitslagen à 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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3 BEDREIGINGEN VAN FAIRHEID 

3.1 TESTINHOUD  

Constructirrelevante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud: 

• moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen  
• verschillen in interesse voor testmateriaal  
• verschillen in herkenning in het testmateriaal 
• beledigend karakter van items  

 

3.2 TESTCONTEXT  

Vaagheid van testinstructies (test ontworpen door experts) 

 

Interacties met examinator: stereotypedreiging 

 

Taal van testing: meertalige kinderen hebben contextspecifieke taalkennis  

 

3.3 TESTRESPONS  

Verschillen in vertrouwdheid/voorkeur voor bepaalde antwoorden (vb nederigheidsvertekening)  

 

Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen (vb manuele coördinatie) 

 

Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden is (vb beknopt of uitgebreid) 

 

Kan interageren met scoringssleutel (vb hoge punten alleen bij extra informatie)  

 

3.4 KANS OM TE LEREN  

Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheden van de test te kunnen leren?  

• recente immigranten  
• scholen in achtergestelde buurten  
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Hangt af van context:  

• fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie gebeuren  
• fairheid is niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot gespecialiseerde opleiding/hoger onderwijs  

  

Is moeilijk te definiëren en te kwantificeren op het individuele niveau  

 

Problematisch bij toekennen van diploma  

 

4 OMGAAN MET FAIRHEID  

4.1 UNIVERSEEL PROEFOPZET  

Komt uit de architectuur en heeft als bedoeling omgevingen zo te ontwikkelen van 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 is bedoeld: duidelijk identificeren welke kenmerken van de geteste kunnen interfereren met de 
meting van het bedoelde construct  

• testinhoud 
• testcontext 
• testrespons 
• kans op leren  

 

4.2 BIJ TESTCONSTRUCTIE: BEOORDELING VAN ITEMINHOUD 

Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars:  

• vermijden van cognitieve bronnen voor constructirrelevante informatie  
o woorden uit specifieke contexten die er niet toe doen (vb m.b.t. hobby’s of religie)  
o taal en moeilijkheidsniveau van taal  

• vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie  
o omstreden standpunten  
o evolutie 
o verklaring van groepsverschillen  
o pijn en dood 
o religie 
o seks 
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o stereotypen 
o terminologie voor groepen  
o representeren van diversiteit in de test  

• vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie 
o visuele weergave  
o auditieve weergave 

 

Let op: het gaat om beoordelingen door experts, het is niet noodzakelijk dat de items ook effectief vertekend 
zijn  

 

4.3 BIJ TESTVALIDERING  

Interne structuuranalyses (zelfde factorstructuur van persoonlijkheid?) 

 

Itemvertekeningsanalyses 

 

Onderzoeken van predictievertekening  

 

4.4 BIJ TESTGEBRUIK  

Adapteren van tests: 

• testaccommodateie: vergelijkbaarheid van de scores blijft behouden (vb vergroten van het lettertype 
voor slechtzienden) à introduceert niets bijkomend  

• testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde construct veranderen (vb het 
gebruik van rekenmachine bij dyscalculie)  

 

5 CONCLUSIES  

Belangrijk om assessmentprocedures en -interpretaties te onderzoeken op fairheid  

 

Uitgebreide methodologische gereedschapskist  
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CONCEPTUALISERING EN METING VAN 
EMOTIONELE INTELLIGENTIE  
1 EMOTIONELE INTELLIGENTIE ALS PERSOONLIJKHEID  

= typische manier van handelen  

 

1.1 GOLEMAN, 1995 

Vijf competenties:  

• emoties kennen  
• omgaan met emoties  
• zichzelf motiveren (probleem: motivationeel construct)  
• herkennen van emoties in anderen  
• omgaan met relaties  

 

Maar ook: zelfbewustzijn, impulscontrole, uitstel van gratificatie, en omgaan met stress en angst  

 

Goleman, 1997, 25 competenties (vb politiek bewustzijn, klantoriëntatie, zelfvertrouwen, gewetensvolgheid, 
prestatiedrang)  

 

 

 

Kritiek: containerbegrip voor alles nodig om succesvol te zijn dat geen klassieke intelligentie is  
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ECI: Emotional Competence Inventory (zelfrapportage) 

• betrouwbaarheid en validiteit  
o zelf- en anderenbeoordeling: betrouwbaarheden tussen .61 en .93 
o factorstructuur: slechts één factor (i.p.v. 4 of 5) 
o verklaring? à sociale wenselijkheid + mensen maken soort totaalbeeld van zichzelf en 

beoordeelt op die manier  
• predictieve validiteit: bijdrage aan winst bij partners in consultancybedrijf  

o hoog vs laag op zelfregulatie: 390% meer  
o hoog vs laag op sociale vaardigheden: 110% meer  
o hoog vs laag op analytisch redeneren: 50% meer  
o kan dit? NEE, is eigen persoonlijkheidsmaat en die zorgen niet voor zoveel variatie in 

prestatie  

 

1.2 EQ-I: EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY (BAR-ON, 1997)  

5 composietschalen, 15 subschalen  

• intrapersoonlijk EQ: zelfaandacht, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid, 
zelfactualisering  

• interpersoonlijk EQ: empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties  
• stressmanagement EQ: stresstolerantie, impulscontrole  
• adaptabiliteit EQ: realiteitstesting, flexibiliteit en probleemoplossing  
• algemeen gemoedstoestand EQ: optimisme en geluk  
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Geslachtsverschillen:  

• geen algemene verschillen  
• vrouwen hoger interpersoonlijk EQ 
• mannen hoger intrapersoonlijk, stressmanagement en adaptabiliteits EQ  

 

Leeftijd: scores stijgen tot begin 50 

 

Geen etnische verschillen in de VS  

 

Matige correlatie met positieve impressie: .19 (meet geen sociale wenselijkheid)  

 

Hoge correlaties tussen subschalen: .50  

 

Redelijke interne consistentie: .69 - .86  

 

Stabiliteit: .66/.73  

 

Slechts 10 factoren in confirmatorische factoranalyse onderscheiden  

 

Divergente en convergente validiteit:  

• afwezigheid van correlaties met IQ-testen (gebrek aan convergentie)  
• maar: hoge correlatie met persoonlijkheids- en psychopathologievragenlijsten (gebrek aan 

divergentie)  
• r = .54 tussen EQ-i Zelfaandacht en Emotionele stabiliteit PF16  
• r = -.85 tussen EQ-i Probleemoplossing en Obsessief-Compulsief SCL-90 
• r = -.86 tussen EQ-i Interpersoonlijke relaties en Interpersoonlijke sensitiviteit SCL-90 

 

1.3 CONCLUSIE  

Wat behoort niet tot het concept EI?  

 

Gevaar van herbenoemen persoonlijkheid als EI:  

• vroeger onderzoek wordt vergeten: herontdekking van het wiel  
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• niet één onderliggend concept, maar verschillende soms tegenstrijdige concepten  
o prestatiedrang versus gewetensvolheid  
o hoog zelfvertrouwen en rekening houden met anderen  

• pretenties niet hard te maken (EQ > IQ)  

 

Waaraan moet een goed construct voldoen? 

• goede operationalisering: overeenkomst tussen concept en meetinstrument 
• incrementele validiteit: de test moet iets anders meten dan wat reeds bestaat à vb EI-schaal van 

Schutte et al. (1998): houdt positief verband met punten op het einde van het jaar (.32), maar is die 
specifiek? sterk verband met positief gemoed niet voldoende onderzocht  

à EI-concept confronteren met persoonlijkheid  

 

Goed onderzoek moet steeds twee belangrijke variabele opnemen:  

• klassieke intelligentie  
• klassieke persoonlijkheid  
• aantonen dat emotionele intelligentie iets toevoegt  

 

2 EMOTIONELE INTELLIGENTIE ALS MENTAAL VERMOGEN  

Visie van Mayer, Salovey, & Caruso  

 

EI = ‘an intelligence that processen and benefits from emotioné  

 

Afzonderlijke vorm van intelligentie  

 

Niet al wat belangrijk of goed is, is intelligentie: probleemoplossing centraal  

 

Sociaal zijn (PH) versus in stand houden (inzicht, begrijpen) sociale relaties (overtuigen, teambuilding, enz)  

 

EI als unitair concept met vier takken:  

• emotionele perceptie en identificatie: herkennen en invoer van informatie van het emotiesysteem 
• emotionele facilitering van denken: gebruik emoties om cognitieve processen te verbeteren (sceptich 

vs optimistisch)  
• emotioneel begrip: cognitieve verwerking van emoties 
• emotiemanagement: management van eigen emoties en die van anderen  
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MSCEIT: Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test  

• verschillende takken  
o tak 1: perceptie van emoties  

§ in gelaatsuitdrukkingen  
§ in landschappen  
§ in abstracte tekeningen  
§ weinig verbale aspecten  
§ aanduiden op 5-puntenschaal in welke mate aanwezig  

o tak 2: emotionele facilitering 
§ synesthesie (smaak, gevoel, kleur)  
§ gebruik van emoties bij redeneren en probleemoplossing  

o tak 3: begrijpen emoties  
§ mengvormen 
§ transities 
§ progressies 

o tak 4: managen van emoties  
§ reguleren van emoties bij zichzelf 
§ reguleren van emoties bij anderen  

• verschil met vorige visie: mensen moeten zichzelf niet beoordelen, maar aanduiden wat correcte 
antwoord is à maximum performance  

• betrouwbaarheden: .64 - .88, .94 voor totaal EQ  
• .36/.45 verbale intelligentie  
• .05 RPM 
• .36 - .46: EQ-i totaalscore  
• toename met leeftijd  
• .28 met zelfgerapporteerde levenstevredenheid  
• .31 met maximale correlatie met persoonlijkheidmaten (nl zelfwaarde)  
• minder zelf- en andergerapporteerde agressie bij adolescenten en universiteitsstudenten (rond -.40)  
• r = .52 tussen EI en rangorde van effectiviteit van teamleiderschap  
• het probleem van het juiste antwoord  

o doelcriteria: vragen aan mensen hoe ze zich voelen = juiste antwoord à mensen niet altijd 
bewust van eigen emoties  

o expertcriteria: zijn academici geschikte experts?  
o consensuscriteria: representatieve steekproef 
o problematisch (cultureel bepaald?), maar niet arbitrair (convergentie tussen expert en 

consensus)  

 

3 GERELATEERDE CONSTRUCTEN  

Sociale intelligentie  

 

Praktische intelligentie  
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Alexithymie:  

• ‘geen woorden voor gevoelens’ 
• eigenlijk tegenpool van EI 
• blijkt te voorspellen hoeveel lichamelijke klachten mensen ervaren  

 

Psychologische oriëntatie  

 

4 CONCLUSIES  

Wetenschappelijk construct dat (te?) snel is doorgedrongen tot dagelijks taalgebruik: kan alles betekenen 
(behalve IQ) wat zijn waarde uitholt  

 

Andere naam voor persoonlijkheid?  

 

Intelligentie m.b.t. emoties: mentale vaardigheid in het kader van probleemoplossing  
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ASSESSMENT EMOTIECOMPETENTIES  
1 EC/EI INGEBED IN EMOTIETHEORIE  

Indien EI intelligentie is met emoties als inhoud, dan is het belangrijk emoties te definiëren à componentiële 
emotiebenadering  

 

2 COMPONENT PROCESMODEL (SCHERER, 1984, 2001, 2009)  

Emotie = een episode van onderling verbonden en gesynchroniseerde veranderingen in de toestand van alle of 
de meeste van de vijf subsystemen van het organisme als reactie op de evaluatie van een externe of interne 
stimulusgebeurtenis die relevant is voor de belangen van het organisme  

 

Emotie = redelijk gesynchroniseerd proces dat wordt uitgelokt door situationele antecedenten en bestaat uit: 

• inschattingen  
• actietendensen  
• lichamelijke reacties  
• expressief gedrag (gelaat, stem, houding)  
• gevoelens  
• regulatiemechanismen van het proces  

 

2.1 CONSTRUCTIE VAN HET GRID-INSTRUMENT  

Operationalisering van het Compent Procesmodel als rooster van termen en kenmerken:  

• een representatieve set van emotiewoorden (24) 
• een representatieve set van emotiekenmerken (142) die de activiteit in elk van de 

emotiecomponenten omschrijven  
• emotiewoorden systematisch in verband brengen met emotiekenmerken  

 

2.1.1 SELECTIE VAN EMOTIETERMEN (24)  

Veel gebruikte termen in emotieonderzoek (12): contempt, disgust, anger, guilt, shame, sadness, fear, surprise, 
joy, pleasure, pride, interest à basisemotietermen  

 

Veel gerapporteerd in emotieonderzoek in grootschalig onderzoek in Zwitserland (ten minste 2%) (8): 
happiness, anxiety, dissapointment, stress, despair, contentment, irritation, compassion à garanderen van 
domeinrepresentatie  
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Expliciet interpersoonlijke emotietermen (4): love, hate, jealousy, being hurt à garanderen van culturele 
relevantie  

 

2.1.2 SELECTIE VAN EMOTIEKENMERKEN (142) 

Inschattingen: Scherer SEC-model + interpersoonlijke inschattingen à e.g. consequences predictable, had 
positive consequences for somebody else  

 

Lichamelijke reacties à e.g. breathing slowing down  

 

Expressie: gelaat à e.g. breathing slowing down  

 

Expressie: stem à e.g. increased the volume of voice  

 

Expressie: houding à e.g. moved towards  

 

Actietendensen: Frijda-model à e.g. wanted to do damage, hit, or say something that hurts  

 

Gevoelens:: E, A (tense, arousal, energetic arousal), P à e.g. felt energetic  

 

Regulatie: Ekmanmodel à e.g. showed the emotion to othes more than s/he felt it  

 

Rest à e.g. to what extent is it socially accepted to experience this emotional state in your society?  

 

2.1.3 RESPONSSCHAAL  
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2.1.4 WEBGEBASEERDE STUDIE  

Vier emotietermen x 142 emotiekenmerken  

 

Beperkte randomisering:  

• groep 1: contempt, disgust, anger, irritation, hate, jealousy  
• groep 2: fear, anxiety, stress, despair, surprise, interest  
• groep 3: joy, pleasure, pride, happiness, contentment, love 
• groep 4: dissapointment, compassion, guilt, shame, sadness, being hurt  

 

2.1.5 STEEKPROEVEN  

34 datasets, 27 landen, 23 verschillende talen, 4948 participanten  

 

2.1.6 RESULTATEN  

PCA (principale componentenanalyse) over alle 34 steekproeven: 

• scree plot  
• stabiliteit binnen vier taalfamilies  

o Germaans: Nederlandstalig, Duits, Engels  
o Romaans: Frans, Italiaans, Spaans  
o Slavisch: Russisch, Oekraïens, Slovaaks, Pools  

• interpreteerbaarheid  

à vier dimensies: valentie, macht, arousal, nieuwheid  
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Vier clusters:  

• positieve emotie  
• angst 
• droefheid 
• kwaadheid  

 

2.2 CONCLUSIE VAN GRID-ONDERZOEK  

Alle emotiecomponenten spelen een rol in de betekenis van emotiewoorden  

 

De emotieruimte kan worden voorgesteld in vier dimensies: valentie, macht, arousal, nieuwheid (in die 
volgorde)  

 

Er zijn 4 (+2) grote emotieclusters  

 

De componentiële emotietheorie is universeel gecodeerd in de taal: sterke basis  

 

3 EERSTE RESULTATEN NIEUW INSTRUMENT EI MET BETREKKING TOT 
EMOTIEREGULATIE  

Achtergrond:  

• componentiële emotietheorie  
• belangrijk deel van emotionele intelligentie: weten hoe je emotieprocessen moet reguleren  
• voorstudie 

o kwalitatief onderzoek naar emotie-episodes  
o mogelijke emotieregulatiemechanismen per emotiecomponent + algemene 

emotieregulatiemechanismen  
o eerste test van model  
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24-itemversie van instrument:  

• beschrijvingen van 6 emotiebelevingen  
• vier regulatiemechanismen per emotiebelevng  

o inschattingen  
o lichamelijke reacties  
o actietendensen  
o expressies  
o algemene regulatie  

• gebalanceerd: 12 goede en 12 slechte regulatiemechanismen  

 

Interne structuur: verwachting = twee factoren  

• emotieregulatiekennis (inhoudelijk): meer EI à juiste emotieregulatieprocessen hoger socren en 
foute lager scoren  

• instemmingstendens (responsfactor)  

 

 

Betrouwbaarheid: .831  

 

Externe relaties:  
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à vrouwen scoren iets beter  

à geen leeftijdseffect  

à kleine effecten van persoonlijkheid (vooral O) 

à scholingseffect  

 

Discussies:  

• inhoudsaspect: constructie op basis van de componentiële emotiebenadering  
• interne structuur: de twee verwachte factoren worden geïdentificeerd  
• externe relaties: matige correlaties met intelligentiematen, (zeer) kleine correlaties met 

persoonlijkheidsmaten, matige correlatie met andere maat voor emotionele intelligentie  
• redelijke betrouwbaarheid  

à eerste evidentie voor de bruikbaarheid van het instrument  

  


