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Begrippenlijst differentiële psychologie 
 

Differentiële psychologie  De studie van verschillen tussen individuen 

Motivationeel aspect   Aspect dat uitgaat van je interessen 

Predictieve validiteit Interessen zijn geen goede predictor voor prestaties, 
interessen zijn vooral een goede predictor voor prestaties 

Assessment    Beoordeling van persoon en omgeving 

Conventioneel    Volgens de gewoonte, ouderwets, traditioneel, … 

Taxonomie De wetenschap van het indelen van individuen of objecten in 
groepen, met een model proberen om samenvatting te 
maken van een realiteit die heel complex is 

ð Omvat de basiscomponenten; een soort grootse gemene 
deler van het terrein dat men wil bespreken bv. Hollands 
RIASOC/RIASEC - model voor interessen  

Primordiaal    Fundamenteel 

Self-Directed Search (SDS)  Het individu gaat zelf aan de slag met zijn interessepatroon, 
     men gaat zelf exploreren (persoon) 

Position Classification Inventory (PCI) Een RIASEC-typering gemaakt voor een hele reeks beroepen 
tegelijk de opleidingen aangegeven die voorbereiden op dat 
soort beroepen en de nodige competenties werden 
gespecialiseerd voor die beroepen. (Omgeving) 

ð Zelfbeoordeling = hoe vaak komt elk van onderstaande 
activiteiten in uw huidig werk aan bod? 

ð Incumbent method = personen creëren de omgeving 
ð Expert method = Job titel gegeven en beoordeelaars 

zeggen welke lettercode erbij past, interbeoordeelaars 
overeenkomst garandeert betrouwbaarheid 

ð Combinatie = incumbent en expert method; goed 
geïnformeerd oordeel 

Hexagonaal model   De 6 interesseniveau ’s met hun onderliggende verwantschap 

Aan elkaar grenzende typen  Typen naast elkaar correleren, gaan goed samen 

Alternerende typen   Typen waarbij er een type tussen zit, hebben minder gemeen 

Oppositionele typen Typen die diagonaal tegenover elkaar staan, hebben geen 
overeenkomsten 

Interne consistentie Onderlinge samenhang; voor individuen en voor omgevingen 

Consistentie van lettercode Gevolg van de hexagonale samenhang; verwijst naar de 
ordening van de letters in de code waarbij de klemtoon 
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vooral ligt op de eerste twee letters van de code: de eerste 
twee letters geven aan wat echt primordiaal is voor de 
persoon of voor de omgeving 

ð Consistentie in de persoonscode: zegt iets over de 
stabiliteit van het profiel -> hoe consistenter een profiel, 
hoe stabieler die zal zijn 

ð Consistentie in de omgevingscode: zegt iets over de 
verscheidenheid van de eigenschappen waarop de 
omgeving een beroep zal doen 

RIASOC-differentiatie Steunt op de metrische afstand tussen de letters in de code: 
twee gelijke lettercodes kunnen immers verschillende 
onderliggende ruwe scorepatronen hebben bv. IROSAC => 
zelfde consistentie maar bij de ene springt I er meer uit dan 
bij de andere 

Lachan-index Meet hoe gedifferentieerd mensen zijn, waarbij X1, X2 en X4 
respectievelijk verwijzen naar scores op de hoogste, de op 
één na hoogste, de op één na hoogste en vierde schaal in de 
lettercombinatie 

RIASOC-congruentie De matching tussen P (persoon) en O (omgeving); we moeten 
streven naar congruentie tussen P- en O- profielen 

Zener-Schnuelle-index Meest gebruikt om congruentie tussen P en O uit te drukken; 
werkt met scores van 0 (= incongruent) tot 6 (= zeer 
congruent) 

Person-environment fit Theorie/model om persoonlijkheidsmodellen te koppelen aan 
omgevingsresultaten en deze zo goed mogelijk te laten 
overeenkomen 

Subjectieve fit Inschatting maken over jouw fit van persoonlijkheid en 
omgeving 

Objectieve fit  Berekening van de fit van persoonlijkheid en omgeving 

Supplementaire fit  Je gaat iemand gaan oriënteren in meer van hetzelfde (gelijk) 

Complementaire fit Je gaat iemand gaan oriënteren in minder van hetzelfde 
(ongelijk) 

Commensurate measurement Fit vergelijken op dezelfde kenmerken, m.a.w. fit bekijken 
a.d.h.v. één specifiek model dat van toepassing is op de 
persoon én op de omgeving 

Task performance Jobomschrijving, wat in de functieomschrijving staat 

Organizational citizenship behavior Gedrag dat bijdraagt tot het functioneren van de organisatie, 
maar niet strikt noodzakelijk in de taakomschrijving staat 

Persistence Doorzettingsvermogen 
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Counterprocutive work behavior Gedrag dat voorkomt op het werk dat we niet graag zien, zijn 
afwijkingen van de norm die binnen de organisatie gelden 
niet graag zien, zijn afwijkingen van de norm die binnen de 
organisatie gelden; ongehoorde daden 

Moderatoren Variabelen die de relatie tussen twee andere variabelen gaan 
beïnvloeden 

ASA Toepassing op P-E fit; zorgt voor de homogeniteit binnen een 
organisatie (attraction, selection & attrition) 

AS(TM)A  Transformation en manipulation worden toegevoegd aan ASA 

Job crafting  Het manipuleren van de omgeving; manipulation 

HollGat model 45 Unieke orde predicties op grond van Holland + 9 unieke 
orde predicties van Gati 

(Cohens) D-effect size Uitdrukking van de grootte van geslachteffecten; niet elk 
statistisch significant verschil is betekenisvol => vuistregel: 

- x < 0,30  zwak 
- 0,30 < x < 0,50 matig 
- x > 0.50  groot 

LIV Loopbaaninzicht vragenlijst => gericht op mensen met 
werkervaring (voorloper van LOLA) 

LOLA     Nieuwere versie van LIV 

Realiteitsindicator (RI) Vrijblijvende interesse vs. gedreven affiniteit; indicator die 
aangeeft hoe sterk de affiniteit is voor een bepaalde 
vaardigheid/handeling inclusief de negatieve aspecten bv. 
dierenarts 

Affiniteit    Natuurlijke interesse 

Veranderingsindicator (VI) Indicator die rusteloosheid identificeert in hetgeen wat men 
nu doet van bv job 

Nomothetische benadering Onderzoek naar de aard en natuur van verschillen tussen 
personen, waarbij men personen beschrijft steunend op een 
gemeenschappelijke set van trekken/dimensies 

Destatistic Maat om de grote van de verschillen tussen groepen te 
meten 

Idiografische benadering Onderzoek waarbij het individu zelf centraal staat, eerder dan 
de verschillen tussen personen (= uniciteit van individuen) 

Persoonlijkheid Het geheel van karakteristieken die iemand typeren en 
hem/haar uniek maken (idiografisch) vergeleken met andere 
personen (nomothetisch) 

Basic tendencies Persoonlijkheidstrekken reflecteren de natuurlijke intrinsieke 
neigingen van mensen om zich op een bepaalde manier te 
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gedragen, te voelen en te denken => geeft weer hoe een 
persoon gemiddeld genomen is in een bepaalde situatie 

Adaptief Term die afkomstig is uit de evolutionaire psychologie en 
betekent: alles wat zich zo aan de omgeving aanpast dat het 
de kans van overleven vergroot. Adaptie betekent letterlijk 
'aanpassen aan'. Iets is daarom adaptief wanneer het (voor 
de overleving van de soort) zinvol is. 

Maladaptief Adaptief is gedrag dat goed is aangepast aan bepaalde 
omstandigheden. Maladaptief is gedrag dat slecht is 
aangepast aan bepaalde omstandigheden. In de westerse 
maatschappij zijn veel te weinig bewegen en veel te veel eten 
bekende voorbeelden van maladaptief gedrag die 
ziekmakend kunnen zijn. 

Trekken Relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag 
consistent maken over situaties en verschillend van het 
gedrag van anderen in vergelijkbare situaties 

Discrepantie  Afwijking, verschil, tegenstrijdigheid, … 

Psychodynamische benadering Studie van het onbewuste; gedrag, voelen, denken, … wordt 
gestuurd door onbewuste conflicten en processen uit de 
kindertijd (psychoanalyse) 

Cognitieve benadering Studie van de cognities en gedachten voor een goed begrip 
van persoonlijkheid 

Humanistische benadering Studie van maturatieprocessen en zelf-actualiserend 
potentieel van het individu 

Trekbenadering Studie van relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen 

Persoonlijkheidstaxonomieën Indeling van universele persoonlijkheidstrekken, een 
(hiërarchische) ordening/indeling van individuele verschillen 
bv PEN-Model 

Super traits Hoogste niveau van abstractie => De 3 basistrekken van 
persoonlijkheid: psychotisme, extraversie en neuroticisme 

Adjacency Interpersoonlijke trekken die dicht bij elkaar liggen, die 
correleren positief 

Bipolarity Trekken die aan de tegenovergestelde uiteindes liggen van 
dat model en die correleren negatief 

Orthogonality Relatie tussen trekken wanneer die trekken nul correleren, 
dus wanneer het onafhankelijke trekken zijn 

HiPIC Persoonlijkheidsvragenlijst voor kinderen, oorspronkelijk 
Nederlandstalige Vijf Factorenvragenlijst 
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Interne consistentie Samenhang van items in een psychologische test, de mate 
waarin de items in de test een dan wel meerdere begrippen 
meten. Het is daarmee een element van de begripsvaliditeit van 
een test, de mate waarin de test of de meting aan zijn doel 
beantwoordt 

Consesnus Overeenstemming, gelijke visie, …; als de leden van een 
bepaalde groep of gemeenschap gezamenlijk een 
overeenstemming hebben bereikt 

Correspondentie Predictieve validiteit van persoonlijkheid; meest cruciale 
aspect, m.a.w. als je persoonlijkheid beschrijft, dan kan je op 
basis daarvan predicties maken 

Beoordelaarsbias De beoordelaars hebben in dat geval de neiging om bv. een 
'goede' student bij een wat mindere prestatie wat hoger te 
beoordelen dan de prestatie van de student rechtvaardigt. De 
prestatie wordt overgewaardeerd. 

Bandwith-fidelity dilemma Kritiek op het big five model dat slaat op de mate waarin je 
variantie kan verklaren door ofwel 5 basisdimensies of door 
meer fijnmazige facetten 

Intelligentie Iemands capaciteit om problemen op te lossen 

Practical problem solving Praktische problemen oplossen 

Verbal ability Verbale intelligentie 

Social competence Sociale competenties, vaardigheden 

Intellectual balance and integration Intellectueel evenwicht en harmonie, geen uitschieters in 
bepaalde aspecten 

Goal orientation and attainment Doelgerichtheid en bereiken van doelen 

Contextual intelligence Gemakkelijk kunnen aanpassen aan situaties 

Fluid thought Snelheid van informatieverwerking, snel redeneren 

Typical performance Hoe iemand zich doorgaans gedraagt; intelligentie is niet iets 
dat je altijd maximaal benut 

Maximal performance Wanneer je de Maximale capaciteit van je intelligentie 
gebruikt (ó hoe je je doorgaans gedraagt) 

Spearman’s G (General intelligence) De Britse wetenschapper Charles Spearman nam de positie in 
dat er slechts één algemene intelligentiefactor is (ook wel 
de G-factor genoemd, naar de G van General Intelligence) 
waarop alle cognitieve vaardigheden zijn terug te voeren. 
Anderen zijn het daar niet mee eens. 

Ismorf Bijna identiek; bijna correlatie van 1; krachtig argument voor 
G factor van Spearman 

WAIS Wechsler Adults Intelligents Scale 
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WISC Wechsler Intelligents Scale for Children 

The Wechsler Tests   Subtest: 

ð Arithmetic (verbal): Rekenoefeningen en numerieke 
proefjes 

ð Block design (performance): patronen nabouwen met 
blokken 

ð Comprehension (verbal): betekenis van feiten, 
gebeurtenissen en concepten 

ð Digit span (verbal): cijfer- en letterreeksen onthouden 
ð Digit symbol (performance): code plaatsen volgens een 

regel 
ð Information (verbal): algemene kennis 
ð Object assembly (performance): puzzels maken 
ð Picture arrangement (performance): ordenen van platen 
ð Picture completion (perfomance): ontbrekende delen 

aanwijzen in tekening 
ð Similarities (verbal): vragen i.v.m. gelijkenissen tussen 

elementen 
ð Vocabulary (verbal): betekenis van woorden 

Datareductie De aanpassing van cijfers of teksten en andere digitale 
informatie naar een gecorrigeerde, geordende en 
vereenvoudigde vorm. Het basisconcept is het reduceren van 
grote hoeveelheden data tot de betekenisvolle delen. 

Fluid intelligence (Gf) Het vermogen om te redeneren en problemen op te lossen in 
unieke en nieuwe situaties 

Crystallised intelligence (Gc) Het vermogen om kennis te gebruiken die is verworven door 
eerdere leerervaringen of ervaringen 

General memory and learning (Gy) Het algemeen vermogen van het geheugen en om te leren 

Broad visual perception (Gy) Het vermogen van het visuele systeem 

Broad auditory perception (Gu) Het vermogen van het auditief systeem 

Broad cognitieve speediness (Gs) Het vermogen om snel te redeneren 

Processing speed (Gt) Het vermogen om snel informatie te verwerken 

Self-awareness Weten wanneer je bv. op je ongemak bent in een bepaalde 
situatie, die signalen van jezelf leren detecteren 

Self-regulation/management Hoe slaag je erin om jezelf weer onder controle te krijgen als 
je bv. kwaad wordt? Dit slaat op strategieën die mensen 
gebruiken om zichzelf down-to-earth 

Social awareness Empathie; anderen hun emoties en perspectieven aanvoelen 
en actief interesse tonen in anderen hun gevoelens 
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Social skills/management Anderen ontwikkelen; de vaardigheid om andere te helpen 
en te verbeteren 

Geslachtsverschillen Gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op 
bepaalde karakteristieken 

Bimodaal Bimodale verdeling; een kansverdeling met twee pieken 

Genderverschillen Verwijst naar sociaal-culturele verwachtingspatroon van hoe 
een vrouw of man zich hoort te gedragen 

Effect size ‘d’ Grootte van geslachtsverschillen; statistische maat die de 
grootte van het verschil weergeeft 

Genderstereotypen De overtuigingen die we hebben over geslachtsverschillen, 
ongeacht of ze accuraat zijn of niet 

Instrumental, “agentic” Focus op individuele verwezenlijkheden 

“Communal” oriented Focus op sociale verbondenheid met de groep 

Bem’s Seks Role Inventory (SRI) Meet culturele en maatschappelijk verwachtingspatroon over 
wat iemand hoort te doen of hoe iemand zich dient te 
gedragen in functie van geslacht 

Gender schemata De mate waarin geslacht gebruikt wordt bij het verwerken 
van sociale informatie 

Self-esteem Zelfvertrouwen 

Internal locus of control De mate waarin iemand de oorzaken van wat hem of haar 
overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt 

Biologische modellen Aangeboren geslachtverschillen (temperament) 

Cultuur (volgens Matsumoto) Dynamisch systeem van regels, expliciet en impliciet, 
opgesteld door groepen om hun overleving te verzekeren, 
met attitudes, waarden, overtuigen, normen en gedragingen, 
gedeeld door een groep maar anders gedragen door elke 
specifieke eenheid binnen de groep, gecommuniceerd over 
generaties, relatief stabiel maar met de mogelijkheid om in 
de loop van de tijd te veranderen 

Phonetics Universele eigenschappen van gesproken geluid/taal 

Phonomics Betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een 
cultuur 

Emics Aspecten die verschillend zijn  

Etics Aspecten die consistent zijn over verschillende 

Imposed etic Hypothesen, constructen, operationalisaties en 
verwerkingsmethoden geëxporteerd naar andere culturen 
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Derived etic Continu veranderend object, de nieuwe inzichten worden 
emic begrippen die het beginpunt vormen voor nieuwe lijnen 
van studies (ipv imposed etic) 

Equivalentie Een staat of voorwaarde van overeenkomst in conceptuele 
betekenis en empirische methode tussen culturen waardoor 
vergelijkingen zinvol zijn 

Culture response-sets Neigingen voor leden van een bepaalde cultuur om bepaalde 
delen van schaal te gebruiken bij het reageren 

Domeinen Kenmerken van een cultuur 

Dimensies Structuur en variabiliteit van de kenmerken 

Power distance De mate van respect en de psychologische afstand tussen de 
hiërarchische posities 

Uncertainty avoidance De mate van planning en initiatieven om stabiliteit te 
installeren tegenover de onzekerheden van het leven 

Individualism-cellectivism De mate waarin de identiteit wordt ontleend aan het 
individueel streven en aan het verwezenlijken of aan 
lidmaatschap van de groep/familie 

Masculinity-feminity De mate waarin de cultuur mannelijk of vrouwelijk 
georiënteerd is 

Ecollogical fallacy Ecologische fout; een foutieve redenering dat statistische 
gegevens uit een ecologisch onderzoek van een cultuur van 
toepassing zouden zijn op de individuen die deel uitmaken 
van de cultuur 

Hedonisme Een aantal ethische doctrines die verkondigen dat de 
zoektocht naar plezier en geluk al het handelen moet leiden. 
Handelingen die het genot verhogen zijn om die reden goed, 
en handelingen die pijn en leed veroorzaken zijn slecht. 

Benevolence Welwillendheid, van goede wil, goed gezind, … 

Display rules Cultureel bepaalde regels over het uitten van emoties 

Evoked culture Bepaalde culturen lokken verschillende omgevingscondities 
uit en lokken een response set uit 

Self-enhancement De manier waarop mensen zich voorstellen en op een positief 
gekleurde manier voorstellen 

National character ideeën Stereotypen die leven in bepaalde nationaliteiten en komt dit 
dan overeen met persoonlijkheidstrekken zoals je die meet 

Adapties Aanpassingen aan de omgeving 

Natuurlijke selectie Pad en proces waarlangs adaptie loopt; survival selection; 
survival of the fittest 
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Adaptief Wanneer het zinvol is voor het overleven van de soort 

Mating succes Competitief voordeel 

Differentiële genenreproductie Reproductief succes relatief t.o.v. anderen op grond van 
succesvolle survival en succesvolle mating competitie 

Exclusive fitness (IF) theory Theorie gebaseerd op differentiële genenproductie 

Inclusive fitness Je eigen reproductive succes = het aantal nakomelingen die je 
effectief zelf hebt; de effecten die je hebt op de reproductie 
van genetische verwanten, gewogen voor de grootte van de 
genetische verwantschap 

Effective polygyny Grotere reproductievariantie bij mannen, dan bij vrouwen: 
sommige mannen zullen veel nakomelingen hebben, andere 
bijna geen 

Structural powerlessness hypothese Alternatieve verklaring voor het verschil dat men vindt in de 
genderrollen; vrouwen vinden aantrekkelijkheid even 
belangrijk maar de man is geassocieerd met rol van 
kostwinner en dit zorgt voor de verschillen 

Machiavelisme Persoonlijkheidskenmerk; over lijken lopen om je doel te 
bereiken (liegen, manipuleren, …), doel heiligt de middelen 
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