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INTERESSES  
1 STRUCTUUR VAN INTERESSEN   

Interessen als individueel verschil:  

• interessen   
o grote verschillen tussen personen (aard en intensiteit)  
o motivationeel aspect dat uitgaat van interessen  
o predictieve validiteit?  

§ minder voor prestaties  
§ vooral voor tevredenheid  

• invalshoek vanuit de praktijk: oriënterend vermogen  

 

Taxonomie: RIASOC 

• realistisch  
• investigative  
• artistiek 
• sociaal 
• ondernemend  
• conventioneel  

 

Persoon-omgevingskarakteristieken: 

• oriëntatie impliceert twee componenten 
o persoon  
o omgeving  

• assessment: persoon en omgeving  
• assessmentmodel voor de persoon linken aan het model voor de omgeving  
• ideaal: eenzelfde model dat voor P en O gebruikt kan worden  

 

Modellen en taxonomieën:  

• succes van P-O-koppeling onder meer afhankelijk van de breedte en betrouwbaarheid waarmee de 
eigenschappen van de persoon en de omgeving worden gemeten  

• afbakening van het terrein dat men in kaart wil brengen is primordiaal voor de constructie van een 
taxonomie  

• taxonomie: omvat de basiscomponenten, een soort grootste gemene deler van het terrein dat men 
wil bestrijden  

• voor interessen: Holland’s RIASOC/RIASEC-typologie  

2 RIASEC: MODEL EN ASSUMPTIES 
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2.1 JOHN HOLLAND  

1959: artikel in de Journal of Counseling Psychology  

 

1966: “The Psychology of Vocational Choice”  

 

1973 – 1997: “Making Vocational Choices”  

 

Model beheerst tot vandaag de agenda van interesse- en P-E fit-onderzoekers  

 

Intuïtief opgebouwde theorie, die later meer wetenschappelijk uitgewerkt en onderbouwd werd  

 

Van praktijkpsycholoog tot top academische positie aan de Johns Hopkins University  

 

2.2 BASISASSUMPTIES EN WERKASSUMPTIES  

Basisassumpties:  

• beroepskeuze is een expressie van de persoonlijkheid  
• interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten (klopt niet)  
• stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis  
• mensen met eenzelfde beroep hebben een gelijkend persoonlijkheidsprofiel en 

persoonlijkheidsontwikkeling  
• gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig reageren, 

problemen oplossen en situaties herstructureren  
• tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening en prestatie zijn functie van P-E match  

 

Werkassumpties:  

• personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische menstypen: het 
realistische, intellectuele, artistieke, sociale, ondernemende en conventionele type  

• hetzelfde geldt voor omgevingen  
• personen zoeken omgevingen die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun geprefereerde 

activiteiten, belangstellingen en waarden; omgevingen worden ook door de personen gemaakt  
• (criterium)gedrag is de resultante van de interactie tussen persoon en omgeving  

 

2.3 MENS- EN OMGEVINGSTYPES  
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Realistische:  

• menstype 
o houdt van activiteiten waarin het heel direct en manipulatief kan omgaan met dingen: 

gereedschap, machines, materialen, planten of dieren  
o goed technisch inzicht  
o handvaardig  
o gebruikt graag zijn lichaamskracht  
o houdt niet van sociale bezigheden en mist daar ook de vaardigheden voor  

• omgevingstype  
o er wordt gewerkt met machines, gereedschap, dingen, planten en dieren  
o stimuleert en beloont mechanisch-technische en motorische vaardigheden  
o biedt ruimte aan praktische, productieve en materialistische waarden en aan robuust, 

avontuurlijk en soms zelfs risicovol gedrag 
o aangepast gedrag en het degelijk uitvoeren van taken worden op prijs gesteld  

 

Intellectuele:  

• menstype 
o de hem omringende natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen via observatie en 

onderzoek doorgronden en beheersen  
o wetenschappelijke en mathematische vaardigheden  
o afkeer van activiteiten die een overredend, sociaal of routinematig optreden vereisen  

• omgevingstype  
o onderzoekende werkzaamheden teneinde problemen op te lossen of kennis te vergaren  
o stimuleert en beloont analytische, wetenschappelijke, technische en verbale vaardigheden  
o biedt ruimte aan theoretische, creatieve en ideële waarden en aan volhardend, kritisch en 

soms zelfs sceptisch gedrag  
o goed gedocumenteerde bijdragen aan kennis of aan de oplossing van praktische problemen 

worden op prijs gesteld  

 

Artistieke:  

• menstype  
o voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteit, waarin hij zich op artistieke wijze kan uiten  
o bezit artistieke vaardigheden: toneelspelen, schrijven, tekenen, schilderen, beeldhouwen, 

musiceren of dansen  
o houdt niet van geordende, systematische werkzaamheden  
o bezit weinig administratieve vaardigheden  

• omgevingstype  
o creatieve bezigheden op het gebied van literatuur, muziek en/of beeldende kunst en 

vaardigheid op één of meer van deze terreinen verlangd  
o waarden: esthetiek, verbeelding en oorspronkelijkheid  
o ruimte voor origineel, onconventioneel en soms zelfs rebellerend gedrag  
o doel: leveren van artistieke producten (kunstwerken) of producties (opvoeringen)  

Sociale:  
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• menstype 
o houdt van werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan, teneinde deze te 

informeren, onderwijzen, ontwikkelen, genezen, verzorgen of amuseren 
o bezit contactuele vaardigheden zoals tact, geduld, aandacht  
o houdt niet van technische bezigheden en mist ook vaardigheden daarin 

• omgevingstype 
o werken met mensen, in een helpende of dienstverlenende zin  
o verlangt interpersoonlijke, communicatieve en contactuele vaardigheden  
o biedt ruimte aan humanitaire waarden en aan begripvol, geduldig en tactvol gedrag  
o waar het om gaat: het verzorgen, genezen en troosten of het onderwjzen, voorlichten en 

vermaken van anderen  

 

Ondernemende:  

• menstype 
o streeft organisatorische, politieke of economische doelen na  
o geeft goed leiding en weet anderen van iets te overtuigen  
o houdt niet van wetenschappelijke activiteiten en bezit weinig vaardigheden in die richting  

• omgevingstype 
o ook met mensen werken, maar nu in commerciële, politieke of leidinggevende zin  
o verlangt naar interpersoonlijke vaardigheden, maar deze dienen van overtuigende en 

gezaghebbende aard te zijn  
o biedt ruimte aan commerciële en politieke waarden, en aan doelstellingen zoals succes, 

macht, populariteit en bekendheid  
o gaat erom iets van anderen gedaan te krijgen of iets aan anderen te verkopen, producten of 

ideeën  

 

Conventionele:  

• menstype 
o voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden, die een precieze en systematische 

aanpak vergen  
o bezit administratieve vaardigheden  
o afkeer van onduidelijke en ongestructureerde activiteiten en mist artistieke aanleg  

• omgevingstype 
o handhaven en toepassen van regels en voorschriften  
o stimuleert en beloont administratieve vaardigheden  
o vereist het vermogen om volgens strikte normen en standaarden te werken  
o biedt ruimte aan waarden zoals zekerheid, duidelijkheid en stabiliteit en aan conformistisch, 

betrouwbaar en ordelijk gedrag  
o beroepen op administratief gebied en op terrein van ordehandhaving en wetstoepassing  

 

 

2.4 HOLLAND’S RIASOC-LETTERCODES  
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Similariteit van een P/O met elk van de typen uitgedrukt in een lettercode: de eerste letter is het type waarmee 
de grootste similariteit werd vastgesteld  

 

Persoon: Self-Directed Search (SDS, USA); Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO, NL)  

 

Omgeving: zelfbeoordeling (PCI/FPT), incumbent method, expert methode, combinaties van voorgaande  

 

Lettercodes van omgevinfen (opleidingen/beroepen):  

• via zelfbeoordeling (Position Classification Inventory of Functie Profiel Test): “hoe vaak komt elk van 
onderstaande activiteiten in uw huidig werk aan bod?” (persoonlijk >< objectief)  

• via expert method (interbeoordelaarsovereenkomst garandeert betrouwbaarheid)  
• via incumbent method (‘people make the place’)  

 

Illustraties van lettercodes voor omgevingen:  

• voor beroepen: O*NET  
o gedetailleerde beroepsinformatie voor meer dan 900 jobtitels  
o inclusief RIASEC-lettercode  
o gebaseerd op jobanalyse + expert methode  

• voor opleidingen: SIMON (Studie- en Interesse MONitor)  
o zelf-assessment van interessen (> SDS)  
o matching van opleidingen  

§ incumbent + expert methode  
§ match eerder predictief voor satisfactie dan prestatie  

 

 

 

2.5 RIASOC-CALCULUS ASSUMPTIES EN AFGELEIDEN  

Beschrijvingen zijn  prototypisch  

P en O gelijken (in meer of mindere mate) op verschillende typen  
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RIASOC-typen niet los naast elkaar; variërende graad van verwantschap à onderlinge verhouding: 
hexagonaal model  

 

RIASEC/RIASOC-calculus:  

• aan elkaar grenzende typen (hoogste correlaties) 
• alternerende typen  
• oppositionele typen (laagste correlaties)  

à empirisch te berekenen  

 

 

à a = interne consistentie  

 

2.5.1  HOLLAND’S RIASOC HEXAGONALE ORDENING  

 

 

2.5.2 CONSISTENTIE VAN DE LETTERCODE  

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

Een lettercode is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste twee letters groter s  
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Consistentie in de persoonscode: zegt iets over de stabiliteit van het profiel 

 

Consistentie in de beroepscode: zegt iets over de verscheidenheid van de eigenschappen waarop de omgeving 
een beroep (zal) doe(n)(t)  

 

Doorgaans aangeduid met een cijder van 1 tot 3 (maximaal consistent)  

 

Uitbreiding van de Holland-concepten: steunend op de metrische afstand tussen de letters in de code; twee 
gelijkende lettercodes kunnen immers verschillende onderliggende scorepatronen hebben  

 

2.5.3 RIASOC-DIFFERENTIATIE  

Lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd 

 

Goed gedifferentieerde profielen – met voldoende afstand tussen de typen – gevan aan dat de P/O gekenmerkt 
wordt door een duidelijk af te lijnen interessepatroon  

 

Implicaties voor stabiliteit/betrouwbaarheid van de meting en validiteit van keuzen of adviezen  

 

Verschillende indexen geconstrueerd:  

• verschil tussen de socre op de eerste en de laatste letter  

• Iachan (1984): Iachan-index à 𝐷 =
!!"

"#$"%
#

#
  

 

2.5.4 RIASOC-CONGRUENTIE  

Centraal in Holland’s theorie is de matching tussen P en O: streven naar congruentie tussen P- en O-profielen  

 

Sterke invloed op het P-O-interactie- en matchingonderzoek  

 

Incongruentie: wanneer omgeving weinig aandacht heeft voor karakteristieken die personen belangrijk vinden  

Zener-Schnuelle-index: mate van congruentie tussen persoon- en omgevingscode  
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• 6: letters en volgorde gelijk  
• 5: eerste twee letters en volgorde gelijk  
• 4: letters gelijk maar andere volgorde  
• 3: eerste letters gelijk  
• 2: eerste twee letters aanwezig in andere code  
• 1: eerste letter aanwezig in andere code  
• 0: eerste letter niet aanwezig in andere code  

 

3 PERSON-ENVIRONMENT FIT  

3.1 PERSON-ENVIRONMENT FIT VORMEN  

Objectieve fit en subjectieve fit:  

• objectief: berekend met RIASOC  
• subjectief: gewoon vragen  

 

Supplementaire en complementaire fit:  

• supplementair (gelijk): gelijke profielen samenbrengen  
• complementair (ongelijk): heterogeniteit, incongruentie met de profielen die al aanwezig zijn  

 

Environment-component verder opgesplitst:  

• P-O: persoon-organisatie  
• P-V: persoon-beroep (vocation) 
• P-G: persoon-groep 
• P-J: persoon-functie (job)  

 

Commensurate measurement: fit vergelijken op dezelfde kenmerken/dimensies  

 

3.2 NYE AND COLLEAGUES (2012)  

Onderzoeksvraag: zijn beroepsinteressen positief gerelateerd aan jobprestaties, schoolprestaties en/of 
volharding in een job of academisch programma? 

• niveau interesses  
• mate van incongruentie tussen interessen en type omgeving  

 

Meta-analyse: 60 primaire studies (42 in beroeps- en 18 in academische context  
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Total sample = 15301  

 

Criteria: task performance, organizational citizenship behavior, persistence en counterproductive work 
behavior  

 

Resultaten:  

• interessen en beroepsmatig functioneren  
o baseline estimate interesseniveau en performance: .20 (dus onafhankelijk van congruentie) 
o baseline estimate congruentie en performance: .36  
o over diverse criteria en interesse-instrumenten heen  
o positieve en substantiële correlaties met taakprestatie, OCB en volharding  
o negatieve en kleinere correlatie met contraproductief werkgedrag  
o moderatoren (derde variabele die sterkte relatie gaat beïnvloeden) hadden slechts een 

beperkt effect op sterkte van relaties  

 

• interessen en academisch functioneren (volharding en punten)  
o baseline estimate interesseniveau en academische prestatie: .23 (dus onafhankelijk van 

congruentie)  
o baseline estimate congruentie en academische prestatie: .32  
o congruentie is positief en substantieel gerelateerd aan zowel volharding als punten  
o over het algemeen ook individuele interessescores, maar wel substantieel lager  
o moderator: type interesse-instrument: Strongest Interest Inventory minst predictief  
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3.3 TOEPASSINGEN VAN P-E FIT: AS(TM)A  

Schneider, Smith, Taylor & Fleenor (1998): ASA à homgeniteit binnen organisaties  

• attraction: aantrekkelijkheid omgeving/job voor kandidaten  
• selection: o.b.v. aantal criteria à common core + heterogeniteit  
• attrition: verdere selectie à wie niet past, moet weg  

 

Roberts (2006): toevoeging à AS(TM)A  

• transformation  
• manipulation: job crafting  

 

4 ALTERNATIEVE MODELLEN  

4.1 ITAMAR GATI (1979, 1991)  

Gati: hiërarchisch model, gesteund op clusteranalyse, waarbij de zes typen gerepresenteerd worden in drie 
clusters à de typen binnen een cluster correleren sterker dan de typen die tot verschillende clusters behoren, 
m.a.w. gemakkelijk toetsbaar  

 

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

 

 

Praktijk: correlatie tussen R en I sterker dan de correlatie russen R en C  

 

Predicties Hollandmodel: 72 orde-predicties  

• correlaties tussen 6 adjacent types (RI, IA, AS, SE, EC, CR) > correlaties tussen 6 alternate types (RA, AE, 
ER, IS, SC, CI) à 36 predicties  

• correlaties tussen 6 alternate types > correlaties tussen 3 opposite types à 18 predicties  
• correlaties tussen de 6 adjacent types > correlaties tussen 3 opposite types à 18 predicties  
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4.2 TRACEY EN ROUNDS (1993)  

Toetsen de orde-predicties op grond van beide modellen:  

• 27 predicties gemeenschappelijk aan beide modellen  
• 45 orde-predicties uniek voor Holland  
• 9 orde-predicties uniek voor Gati  
• + een derde model, HollGat-model (predicties op grond van Holland + 9 unieke predicties van Gati)  

 

 

Holland’s order model yielded the best fit, because:  

• it was a statistically adequate representation of the data in almost every case  
• it demonstrated superior fit to the HollGat-model  
• the unique predictions made by Holland fit the data better than the unique predictions made by Gati  
• the fit of Holland’s model was not found to vary across inventory, sex or age  

 

4.3 PREDIGER (1982)  

Twee assen:  

• data – ideeën  
• mensen – zaken  
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4.4 ROUNDS EN TRACEY (1996)  

Gati versus Rounds & Tracey:  

 

 

4.5 CONCLUSIES  

Drie modellen (Holland; Gati; Rounds & Tracey) vergeleken over:  

• steekproeven (eindgraad secundair onderwijs; universiteit) 
• geslacht  
• volgens verschillende analysemethoden  

 

Resultaten:  

• locatie van de typen binnen het circumplexmodel nagenoeg gelijk over steekproeven (voor en na 
transistie naar hoger onderwijs) 

• differentiatie in profiel neemt af met leeftijd (interessen moet meer gespreid worden)  
• voruwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde van het secundair; dit verschil ebt later 

weg  
• sterkste evidentie voor het model van Holland  

 

5 GESLACHTSVERSCHILLEN  

Vaststelling: problematische female-male ratio, vooral in STEM  

• waar komen deze geslachtsverschillen vandaan en waarom zo persistent?  
• interessen als drijvende kracht achter studiekeuzes, studiesucces en beroepskeuzes  

 

Su, Rounds & Armstrong (2009): meta-analyse  

• technische handleidingen van 47 interesse-instrumenten  
• n = 503 188 

 

Interpretatie van verschillen: niet elk significant verschil is daarom betekenisvol à vuistregel = d-effectsize  

• < .30: zwak  
• .30 < x < .50: matig  
• > .50: groot  
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6 STABILITEIT EN ONTWIKKELING  

Stabiliteit: 

• hoe stabiel zijn interessen? belangrijk voor adviesverlening  
• Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) 

o activiteiten die men wel eens zou willen proberen  
o beroepen die men wel eens zou willen proberen  
o vaardigheden/competenties waarover men denkt te beschikken  
o eigenschappen die men denkt te hebben  

• aan het einde van de opleiding – na 15 jaar beroepsloopbaan  
o hoe stabiel zijn kenmerken van de omgeving?  
o gravitation hypothesis: mensen verschuiven naar betere fit  

 

Wille & De Fruyt:  

• De Fruyt en Mervielde (1994):  
o 934 laatstejaarsstudenten  
o persoonlijkheid (NEO-PI-R)  
o beroepsinteressen (BZO95)  
o naam en adresgegevens  
o 1995: PCI – ook hun eerste beroep/omgeving laten beoordelen  

• Wille & De Fruyt (2009) 
o persoonlijkheid (NEO-PI-R)  
o jobmobiliteit + rolveranderingen  
o loopbaansucces  
o 2010: T4: RIASEC (persoon en omgeving)  
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Wille, Tracey, Feys & De Fruyt (2014):  

 

 

 

Stabiliteit van interessen:  

 

 

Low, Yoon, Roberts, Rounds (2005):  
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7 EVALUATIE  

Tinsley (2000):  

• fit indices are unfit  
• most hexagonal congruence indices are invalid 
• hexagonal congruence and satisfaction do not correlate significantly  
• measures of Holland’s model lack commensurability  
• Holland’s hexagonal model lacks validity 

 

Prediger (2000): the approximate hexagon  

 

 

8 RECENTE OPERATIONALISATIES  

8.1 ASSESSMENT IN VL/NL  

Oudere methoden:  

• Beroepskeuze ZelfOnderoek (SDS-BZO) 
• Persoonlijke Profiel Test (PPT) ≈ PCI  

 

Nieuwe instrumenten: itemset moet regelmatig aangepast worden  

• Loopbaaninzicht Vragenlijst (LIV), Career Insight Questionnaire  
• Low Lands Work (LOLA)  
• Low Lands Fun  

 

8.2 LOLA  

8.2.1 AFGESTEMD OP LOOPBAAN  

Voordelen:  

• een uitstekende verhouding tussen de invultijd en de ‘oogst’ aan gegevens 
• volwassen en zakelijk voor wat betreft toonzetting en gebruiksmogelijkheden  
• minder ‘doorzichtig’ en meer selectief dan BZO/PPT 
• in theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland blijven  
• voor de invuller – voor zover mogelijk- inspirerend en leuk om te doen  
• voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium  
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8.2.2 CONCEPTEN EN UITGANGSPUNTEN  

Concepten en uitgangspunten:  

• update itemset  
• nieuwe labels domeinen: PAKSOC  
• verdere differentiatie: 16 componenten  
• focus: à werkervaring  
• feedback & rapportering  
• additionele indicatoren 

o intensiteit/fleeting-anchored interesses  
o veranderingsindicator  

 

8.2.3 NIEUWE LABELS VOOR DE DOMEINEN  

RIASOC à PAKSOC 

• realistisch à praktisch  
• intellectueel à analytisch  
• artistiek à kunstzinnig  
• sociaal à sociaal  
• ondernemend à ondernemend  
• conventioneel à conventioneel  

 

8.2.4 WAAROM LOLA GEBRUIKEN?  

LOLA is gebaseerd op theorie van Holland:  

• 6 types werkomgevingen en 6 types mensen  
• echte werksettings en echte mensen zijn een mix van de 6 theoretische types  
• hoe beter de fit tussen mens en omgeving, hoe blijer, gemotiveerder en effectief het individu zal zijn 

in die setting  

 

EEN VERFIJNDE STRUCTUUR VAN INTERESSEN  

Van 6 naar 16 componenten:  

• praktisch  
o hands-on  
o buitenshuis  
o techniek  

• analytisch  
o wetenschappen  
o theorie  
o ICT  



 17 

• kunstzinnig  
o creativiteit  
o kunst  

• sociaal 
o zorg  
o educatie  

• ondernemend  
o leiderschap: nood om leider te zijn, moreel gezag hebben, verantwoordelijk zijn voor 

resultaten/anderen  
o organiserend: leuk vinden om te regelen en organiseren, actief zijn en druk, trekwerk  
o scorend: commerciële spirit, competitief en ongeduldig, risicogevoelig en doelgericht, 

opportunistisch  
o status en macht: controleren en genieten van politiek spel, gevoelig voor status en plaats in 

organisationele hiërarchie  
• conventioneel 

o structuur 
o bedrijfsoriëntatie  
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CHANGE INDICATOR  

Veranderingsindicator: identificeren van rusteloosheid  

• een hoge score op CI: een gevoel van urgentie  
o het individu wil iets veranderen aan de inhoud of setting van zijn werk en dat wil hij nu: niet 

meer uitstellen 
o het is tijd voor actie  
o vaak wijst dit op duidelijke push-factoren in de huidige werksetting  

• een middelmatige score op CI: behoefte aan verandering, maar met voorwaarden à een vaag ‘ik wil 
iets anders’-idee  

• een lage score op CI: voldoening en evenwicht  

 

VLUCHTIGE – VERANKERDE INTERESSEN  

Fleeting interests: milde, passieve interesses, zonder verplichtingen of negatieve consequenties  

 

Anchored interests: meer consequentieel of evidence-based  
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BRUIKBARE RAPPORTEN   

Voordelen LOLA:  

• een meer verfijnd begrip van wat mensen gelukkig maakt  
• meer mogelijkheden voor onderzoek en analyse  
• efficiënter interviewen  
• advies van betere kwaliteit  

 

Doelpubliek:  

• ontdek je passie  
o individuen met carrièrevragen  
o structureren en verdiepen van hun interessen, systematische reflectie opstarten, kansen 

creëren i.p.v. voorschrijven  
• meting van interesse  

o professionals die te maken hebben met cliënten met carrièrevragen  
o systematiseren, unieke informatie genereren, tijdsbesparing  

• talentmanagement 
o HR-professionals die programma’s voor talentmanagement in organisaties uitrollen  
o exploreren van potentieel en talent van alle werknemers op een innemende en niet-

bedreigende manier  
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PERSOONLIJKHEID  
1 DEFINITIE VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTREK  

1.1 NOMOTHETISCH VERSUS IDIOGRAFISCH ONDERZOEK  

Onderscheid gemaakt door Allport (grondlegger trekpsychologie)  

 

Nomothetisch: onderzoek naar de aard en natuur van verschillen tussen personen, waarbij men personen 
beschrijft steunend op een gemeenschappelijke set van trekken/dimensies à vergelijkend  

 

Idiografisch: onderzoek waarbij het individu zelf centraal staat, eerder dan de verschillen tussen personen  

 

Conceptueel te scheiden; in de praktijk zijn beide aanpakken doorgaans geïntegreerd  

 

1.2 DRIE ANALYSENIVEAU’S  

Menselijke natuur: wat is gemeenschappelijk aan de soort?  

• social analytic theory van Hogan: drie psychosociale mechanismen  
o getting along: mensen connecteren met elkaar onderling, horizontaal  
o getting ahead: leiders en volgers, verticaal  
o making sense: zingeving  

• Gosling (2001): uitbreiden naar bv dieren  

 

Individuele en groepsverschillen (nomothetisch): vb  

• mannen/vrouwen  
• culturen en subculturen  
• verschillen tussen individuen  

 

Uniciteit (ideografisch)  

 

1.3 PERSOONLIJKHEID EN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN  

Hoe beschrijven/typeren we onszelf/iemand anders?  
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Lekenopvatting over persoonlijkheid:  

• beschrijvend (adjectieven – n = 20000)  
• verklarend 
• model maken o.b.v. deze opvatting à eenvoudiger/begrijpbaar  

 

Adjectieven ook academisch gebruikt:  

• bedachtzaam: interne kwaliteit van het denken  
• ambitieus: intensiteit om doelen te bereiken  
• manipulatief: wijze om doel te bereiken  
• charmant: verwijst naar sociaal effect  
• informeel: interpersoonlijk gedrag  

 

1.3.1 OMSCHRIJVINGEN  

= het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar uniek maken vergeleken met andere 
personen  

 

Allport (1937): “a generalized and focalized neuropsychic system peculiar to the individual with the capacity to 
render many stimuli functionally equivalent, and to initiate and guide consistent forms of adaptive and 
expressive behavior”  

 

Brody & Ehrlichman (1998): “those thoughts, feelings, desires, intentions and action tendencies that contribute 
to important aspects of individuality”  

 

1.3.2 LARSEN EN BUSS (2005)  

Personality is… 

• the set of psychological traits à taxonomie (systeem van eigenschappen)  
• and mechanisms à procesmatig (input-verwerking-output, altijd in interactie met omgeving)  
• within the indivual à actieve component  
• that are organized and relatively enduring à intern, zorgt voor coherentie, identiteit (stabiliteit, 

voorspelbaarheid)  
• and that influence à basic tendencies (cirkelredenering: PH is oorzaak en gevolg van 

gedrag/omgeving)  
• his or her interactions with  
• and adaptations to à adaptieve of maladaptieve doelgerichte aanpassing  
• the environment à fysieke, sociale en intrapsychische omgeving  
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1.3.3 DEFINITIE  

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

• stabiel: over tijd à wel nog ruimte voor verandering  
• intern: afleidbaar uit gedrag  
• consistent: over vergelijkbare situaties à gebruiken om predicties te maken  
• individueel verschillend à nomothetisch  
• basis tendencies: causale entiteiten à trekken hebben stuwende kracht  

o puur beschrijvend  
o causaal/genotypisch  

 

1.3.4 KRITIEKEN OP HET TREKBEGRIP  

Situatie is determinerend: sterke situaties (PH speelt minder mee) vs zwakke situaties (meer speelruimte voor 
PH)  

• reliable situational influence requires an enduring capacity to be influenced  
• individuals respond differently to the same situation  
• having a trait means reacting consistently to the same situation, not different situations  
• behavioral inconsistency does not rule out inner consistency  

 

Geringe predictieve validiteit: .30 barrier à enkele predictor voor multiple begrip  

 

1.3.5 VIER BENADERINGEN VAN PERSOONLIJKHEID à THEORIEËN  

Psychodynamische/psycho-analytische benadering: onbewuste conflicten en processen  

 

Cognitieve benadering: cognities en gedachten  

 

Humanistische benadering: maturatieprocessen en zelf-actualiserend potentieel  

 

Trait approach: relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (trekken), voreg observeerbaar als latente 
kernen aanwezig tijdens de gehele ontwikkeling  
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1.3.6 TREKBENADERING: VRAGEN AAN DE ORDE  

Hoe verschillen tussen personen beschrijven en conceptualiseren?  

• hoe trekken conceptualiseren? 
• hoe de meest belangrijke identificeren?  
• hoe een trekken-taxonomie ontwikkelen?  

 

Hoe wordt ons dagelijks functioneren beïnvloed en hoe verklaren we de dynamiek van persoonlijkheid? 

 

Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid tijdens de levensloop (adaptieve en maladaptieve aspecten)?  

 

2 PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN  

2.1 TAXONOMIE VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

Verschijnselen ordenen door te groeperen in equivalente klassen:  

• basis van wetenschappelijke observatie  
• onderling vergelijken en herklasseren  

 

Drie methoden om het domein van verschillen af te bakenen:  

• lexicale + statistische benadering  
• puur statistische benadering  
• theoretische benadering  

 

2.2 LEXICALE + STATISTISCHE BENADERING   

2.2.1 LEXICAL APPROACH  

Observatie: enorm aantal verschillende trekken  

• frequentie van ‘synonieme’ trekken  
• verschillende woordcategorieën  

 

Nood aan taxonomie  
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Lexicale hypothese: “those individual differences that are most significant in the daily transactions of persons 
with each other will eventually become encoded in their language. The more important such a difference is, the 
more people will notice it and wish to talk of it, with the result that eventually they will invent a word for it”  

 

2.2.2 STATISTICAL APPROACH  

Wetenschap: samenvatten van empirische relaties tussen variabelen à reductie (kan alleen maar als er 
gemeenschappelijkheid zit in de relaties)  

 

Studie van relaties tussen variabelen, over subjecten, onder specifieke condities  

 

Experimentele versus correlationele aanpak  

 

Factoranalyse: objectief à samenvatten van de relaties tussen variabelen op een accurate en economische 
wijze met het oog op een adequate conceptualisatie  

 

2.2.3 COMBINATIE VAN LEXICALE EN STATISTISCHE BENADERING  

Big Five:  

• observatie: zeer veer verschillende trekken  
• taxonomie nodig  
• lexical hypothesis  

 

Analyse vertrekken van persoonsbeschrijvende adjectieven opgenomen in woordenboeken  

• is van … aard  
• is … van karakter  

 

2.2.4 BIG FIVE  

Extraversie: hartelijk, energiek, sociaal, dominant versus teruggetrokken en onderdanig à frequency of social 
interactions, getting ahead  

 

Altruïsme/agreeableness: vertrouwen, oprechtheid en medeleven versus aggressiviteit en egocentrisme à 
quality of social interactions, getting along  
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Consciëntieusheid: doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie en zelfdiscipline  

 

Emotionele stabiliteit/neuroticisme: zelfvertrouwen en stressbestendigheid versus neuroticisme, twijfelen aan 
zichzelf en algemene gevoelens van angst  

 

Intellect/openheid: ontwikkeld, geïnteresseerd tegenover praktisch en weinig intellectualistisch en gecultiveerd 

 

Types versus dimensies:  

 

 

 

2.2.5 KRITIEKEN OP DE LEXICALE HYPOTHESE  

Adjectieven versus andere woordcategorieën/descriptoren: is inmiddeld uitgebreid  

 

Passieve versus actieve taal: zeer veel adjectieve eigenlijk weinig gebruikt (passief) vs wat mensen courant 
gebruiken (actief)  

 

Natuurlijke taal te vaag en onwetenschappelijk  

 

Descriptieve versus evaluatieve betekenis  

 

Aspecifiek voor doelgroepen: ook voor kinderen? klinische individuen? 
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Crosscultureel onderzoek: hoe vergelijken? 

 

Hoeveel factoren: 4 , 5, 5+1?  

 

2.2.6 VAN ADJECTIEVEN NAAR ‘VRIJE BESCHRIJVINGEN  

Onderzoek:  

• Kohnstammn, Halverson, Mervielde & Havill  
• België, China, Nederland, Griekenland, Polen, USA, Duitsland  
• focus op ontwikkeling en kinderen (3, 6, 9 en 12 jaar)  
• actieve persoonsbeschrijvende woordenschat  
• geclassificeerd in persoonsbeschrijvend lexicon  
• itempool hieruit geconstrueerd: 5 factorenstructuur  
• HiPIC  

 

Persoonsbeschrijvend lexicon:  

• extraversie  
• altruïsme  
• consciëntieusheid  
• emotionele stabiliteit/neuroticisme  
• openheid  
• afhankelijkheid  
• matuur voor leeftijd  
• ziekte/gezondheid/handicaps  
• ritmiciteit  
• gendergepast gedrag  
• schoolprestatie  
• verlangen om geknuffeld te worden, contactcomfort 
• relaties met siblings en ouders  

 

 

à ongeveer 3/4de kan correct ondergebracht worden in FFM  
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Hierarchical Personality Inventory for Children:  

 

à imagination ≈ openness  

à benevolence = breder dan agreeableness (easy vs difficult child)  

à conscientiousness: doelen hoog stellen + kunnen implementeren  

à B2 bij volwassenen vaak bij extraversie  

 

2.3 PUUR STATISTISCHE BENADERING: COSTA & MCCRAE (NEO-PI-R)  

Baltimore Longitudinal Study of Ageing (BLSA): onderzoek naar verouderingsprocessen  

 

1985: Costa & McCrae: NEO-model (3*6)  

 

Problemen:  

• schalen met hetzelfde label correleren laag (zouden hoog moeten correleren, omdat ze hetzelfde 
meten)  

• schalen met verschillend label correleren dikwijls sterk (moeten laag correleren, omdat ze andere 
dingen meten)  

• klinische achtergrond 
• grote overlap tussen vragenlijsten  
• slechte psychometrische kwaliteiten  

 

1989: Costa & McCrae: NEO-PI (3*6; 2); FFI  

 

1992: Costa & McCrae: NEO-PI-R (5*6); FFI 
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Hiërarchische structuur:  

 

 

 

2.4 THEORETISCHE BENADERING  

à persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid uit de theorie (meer beperkt)  

 

Voorbeelden:  

• frustratie-agressietheorie  
• copingtheorieën  

o emotioneel 
o defensief 
o rationeel  
o probleemoplossend  
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3 HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN  

3.1 HISTORISCH RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN  

3.1.1 ALLPORT  

Eerste classificatiesysteem van persoonlijkheidstrekken o.b.v. woordenboekstudie (~ lexicale benadering)  

 

Eerste universitaire cursus persoonlijkheidspsychologie  

 

Eerste link naar zenuwstelsel à fysiologische basis  

 

Integratieve benadering van persoonlijkheid: kijken naar hoe alle trekken met elkaar interageren  

 

Aanhanger van nomothetische en idiografische benadering:  

• common personality traits  
• personality disposition: unieke karakteristieken van het individu  

 

Classificatie van trekken op drie niveaus:  

• cardinale trekken: domineren/sterke invloed op gedrag  
• centrale trekken: 5 à 10 trekken die iemand best beschrijven  
• secundaire trekken  

 

Ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat om model te gaan meten  

 

Significante bijdragen:  

• trekbenadering: nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen gehanteerd werden à 
trekken + context van belang voor predictie  

• theorie van zelfconcept: van belang over theorieën heen à ontwikkeling tot individualiteit en 
identiteit  

o idee over jezelf  
o je ideale zelf  
o idee van anderen over jou 
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3.1.2 EYSENCK 

Klemtoon: erfelijkheid en psycho-fysiologische basis van trekken  

 

Constructie hiërarchische typologie:  

• specifieke responsen  
• habituele responsen  
• trait niveau  
• gecorreleerde trekken = super trait  

o extraversie  
o neuroticisme  
o psychoticisme  

 

 

 

Oorspronkelijk enkel N en E à vooral onderzoek naar angst en rewards  

 

Specifieke uitwerking P-factor:  

• kritiek: P-factor insinueert hoger risico op psychose  
• repliek: hoog P ~ hoger risico op psychotisch-gerelateerde ervaringen  

à P-factor werd empirisch echter minst onderschreven  
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à tegen regels en anderen ingaan  

à negatieve pool N en E  

 

Assessment volgens Eysenck: EPQ  

• EPQ: ≠ in scores op supertrekken ~ ≠ in gedrag  
o omgevingsprikkels 
o risicogedrag 
o veranderingen  

• cross-cultureel onderzoek: replicatie drie factoren  
o in meer dan 24 landen  
o zowel bij mannen als vrouwen  
o support voor genetische basis  

• EPQ-versie voor jongeren  
o cross-culturele replicatie  
o stabiliteit van de drie factoren over leeftijd heen  

 

Bijdrage Eysenck:  

• beschrijving + verklaring van individuele verschillen  
• ontwikkeling robuuste maat voor persoonlijkheid  
• aandacht voor biologische – genetische basis van persoonlijkheid  
• kritiek  

o drie factoren voldoende?  
o biologisch criterium te rigide?  

 

3.1.3 CATTELL  

Pionier in toepassinf factoranalyse: structuur van persoonlijkheid  

 

Empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken  

 

Ontwikkeling van de 16PF:  

• genetisch vs omgevingsgestuurde trekken  
• onderscheid tussen types van trekken (ability traits, temperament traits, dynamic traits,…)  
• 16 onderliggende factoren  
• een van de grootste taxonomieën in termen van aantal factoren  
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Assessment volgens Cattell: 16PF 

• sterke interesse in het maken van een instrument, maar keek te strikt naar de data  
• nadelen 16PF 

o moeilijkheidsgraad  
o moeilijkheden met betrekking tot replicatie 16 factoren  
o problemen interne consistentie voor een aantal schalen  

 

3.2 HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN  

3.2.1 HIËRARCHISCHE VERSUS CIRCUMPLEXMODELLEN  

Hiërarchisch model van persoonlijkheid:  

• schalen worden toegewezen aan de factor waarop ze primair laden ~ data-driven constructie van 
modellen  

• secundaire/tertiaire ladingen niet in rekening gebracht  
• gevolg: gecorreleerde domeinscores  

 

Circumplexmodel van persoonlijkheid: secundaire ladingen wel in rekening gebracht  

 

3.2.2 INTERPERSOONLIJK MODEL VAN WIGGINS (CIRCUMPLEX MODEL)  

Visuele voorstelling van interpersoonlijk gedrag:  

• twee assen: love vs status  
• specificatie van de relaties tussen alle trekken in het model  

 

Doel: aandacht vestigen op hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag  

 

Replicatie bij kinderen  

 

Kritiek: interpersoonlijk gedrag: slechts twee betrokken dimensies?  

 

Specificatie van relatie tussen trekken:  

• nabijheid: positieve correlatie  
• bipolariteit: negatieve correlatie  
• orthogonaliteit: geen correlatie  
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3.2.3 FIVE-FACTOR MODEL (HIËRARCHISCH MODEL)  

Vertrekpunt: de lexicale en statistische benadering  

• heranalyse Allport-lijst: vijf factoren  
• significante reeks studies met trekadjectieven: vijf factoren  

à replicatie 5 factoren zowel vanuit structuur trekadjectieven als o.b.v. zinnen-items   

à data-driven, atheoretisch  

 

Elk individu neemt een positie in op elk van de vijf brede domeinen (= hogere-orde factoren) en op elk van de 
meer specifieke facetten (lagere-orde factoren) à hiërarchisch model  

 

DE VIJF BASISDIMENSIES VAN PERSOONLIJKHEID  

Extraversie: refereert naar sociaal, assertief, dominant, energiek en optimistisch zijn, versus eerder een 
voorkeur hebben voor solitaire activiteiten, anderen volgen en introvert zijn  

 

Altruïsme: kwaliteit sociale interactie; warm, vriendelijk, empathisch versus koud, egocentrisch en 
antagonistisch  

 

Consciëntieusheid: werkgerelateerde trekken; precies, ordelijk, planmatig, ambitieus, maar ook beschikken 
over zelfdiscipline en zichzelf als competent beschouwen  

 

Emotionele stabiliteit: individuele verschllen in (sociale) angst, ergernis, kwetsbaarheid en negatieve 
emotionaliteit  

 

Openheid voor ervaringen: creatief zijn, problemen en situaties met open geest benaderen, t.o.v. minder 
fantasierijk zijn, meer nuchter zijn en een voorkeur hebben voor gekende paden en oplossingen  
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VERSCHILLENDE BRONNEN VAN EVIDENTIE  

Cross-cultureel valide, valide over leeftijdsgroepen heen, genetische basis, sterke predictieve validiteit m.b.t. 
allerlei outcomes  

 

METEN VAN DE VIJF DIMENSIES: VARIABLE VS PERSON-CENTRED  

Hoe meten we de 5 basisfactoren van persoonlijkheid? 

• NEO-PI-R: 240 zinnen-items, 30 facetten, hiërarchisch gestructureerd onder 5 dimensies  
• NEO-FFI: 60 zinnen-items, verkorte NEO-PI-R-versie, enkel scores 5 dimensies  
• BFI: 44 korte zinnetjes, enkel scores 5 dimensies  
• adjectievenlijsten  

à keuze tussen gedifferentieerd maar uitgebreid vs minder gedifferentieerd maar economisch  

 

Persoonlijkheidsbeschrijving vanuit de NEO-PI-R: elk individu neemt een positie in op elk van de vijf brede 
domeinen (= hogere-orde factoren) en op elk van de meer specifieke facetten (= lagere-orde factoren)  

• persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar versterken of compenseren  
• extreme scores kunnen indicatief zijn voor een persoonlijkheidsproblematiek, maar dit is niet 

noodzakelijk zo (afhankelijk van context, andere trekken, leeftijd,…)  
• aandachtspunten  

o de NEO-PI-R meet de normale variatie aan persoonlijkheidseigenschappen  
o geen diagnostisch instrument  
o wel gebruikt binnen diagnostische procedures i.f.v. beschrijving sterktes/mogelijke 

kwetsbaarheden  
• variable-centered assessment  
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FFM person-centered assessment:  

• person-centred (hoe variabelen gecombineerd zijn in personen) >< variable-centred (relaties tussen 
variabelen over individuen heen) 

• terugkerende specifieke combinatie van hoge/lage scores op de Big Five over N-personen  
o overcontrolled: hoog N, laag E  
o undercontrolled: laag A, laag C  
o resilient: laag N, hoog A, hoog C   

• op basis van data-analytische methoden  
o clusteranalyse  
o latente klasse-analyse  

• voordeel: brede toepassingsmogelijkheden  
o klinisch: zicht op at-risk voor psychopathologie (signaalfunctie)  

§ overcontrollers: internaliserende pathologie  
§ undercontrollers: externaliserende pathologie  

o selectie-doeleinden  
• nadeel  

o verlies van informatie  
o categoriale toewijzing aan één bepaald type  

 

 

KRITIEK OP HET FFM  

Kritieken:  

• atheoretisch, te beschrijvend  
• biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen  
• additionele factoren van persoonlijkheid niet inbegrepen  

 

3.2.4 HEXACO MODEL  

Zijn er nog terugkerende factoren buiten de Big Five?  

• Ashton, Lee, Son (2000): een soort zesde factor in een aantal studies van adjectieven: “honesty”  
• Lee & Ashton (2008): HEXACO-model in 12 talen  

o honesty – humility (nederigheid)  
o emotionality  
o extraversion 
o agreeableness versus anger  
o conscientiousness 
o openness to experience  
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• theoretisch raamwerk voor HEXACO-model: evolutionair geïnspireerd  

 

Theory of the HEXACO-model of personality structure:  

• reciprocal and kin altruism  
o honesty-humility: reciprocal altruism in terms of fairness  
o agreeableness: reciprocal altruism in terms of tolerance/understanding of others  
o emotionality: important for kin altruism  

• extraversion, conscientiousness and openness: three dimensions of engagement and behaviour, with 
impact on 

o social relations  
o work 
o learning  

• gains and losses as part of the theoretical interpretations of the HEXACO-factors  

 

 

Kritiek op HEXACO:  

• waarom precies “honesty-humility”?  
• sterke correlatie tussen honesty en agreeableness  
• alternatieven  
• De Raad et al. (2010): slechts drie repliceerbaar (nieuwe analysemethoden)  
• beperkingen van de lexicale hypothese  
• 1-factormodellen: sociaal wenselijke eigenschap  
• actueel 

o oproep om het abstractieniveau in rekening te brengen waarop je uitspraken wil doen  
o bandwith-fidelity dilemma (grote factoren vs specifieke aspecten)  

 

3.2.5 DE ZESDE FACTOR VAN PERSOONLIJKHEID  

Paunonen en Jackson: 10 mogelijke dimensies  

• religious, devout, reverent  
• sly, deceptive, manipulative  
• honesty, ethical, moral 
• sexy, sensual, erotic  
• thrifty, frugal, miserly  
• conservative, traditional, down to earth 
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• masculine-feminine 
• egotistical, conceited, snobbish  
• humour, witty, amusing  
• risk taking and thrill seeking  

 

3.2.6 EEN ÉÉN-FACTOR THEORIE VAN PERSOONLIJKHEID  

 

à conformity/stability: kunnen controleren van jezelf  

à change/plasticity: contacten kunnen leggen  

 

4 PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN BIJ NIET-HUMANE WEZENS  

4.1 GOSLING ET AL. (2003): A DOG’S GOT PERSONALITY  

Kernvragen:  

• Bestaan er verschillen in de persoonlijkheid van dieren? 
• vooral: zijn deze betrouwbaar te meten? 

 

Vergelijkingspunt: accuraatheid van persoonlijkheidsbeschrijving bij mensen  

• interne consistentie (over items en observaties) 
• consensus (over beoordelaars) 
• correspondentie (predictieve validiteit)  

 

Comparatief standpunt:  

• beoordelingen door baasjes (zelf – hond) 
• beoordelingen door peers (baasje – hond)  
• beoordeling door drie observatoren (assessmentoefeningen)  
• beoordeling door observatoren van foto’s à corrigeren voor ras-, leeftijds-, en geslachtsverschillen 
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Onderzoeksobjectief:  

• Bestaan er verschillen in de persoonlijkheid bij honden?  
• Zijn deze even betrouwbaar en accuraat te meten als bij mensen? à mensen = maatstaf  

 

3 criteria:  

• interne consistentie: weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep items een bepaald construct/trek 
meten (1) 

• consensus: overeenkomst tussen onafhankelijke beoordelaars (2) 
• correspondentie: predictieve validiteit à hoe goed kunnen PH-beoordelingen iets anders gaan 

voorspellen? (3) 

 

Design:  

• hoe persoonlijkheid meten?  
o over mens: Big Five Inventory (BFI)  
o over hond: BFI (aangepast)  

• welke PH-dimensies worden gemeten?  
o hond: energie, affectie, emotionele reactiviteit en intelligentie  
o mens: extraversie, altruïsme, neuroticisme en openheid/intellect  

Additionele punten:  

• comprehensieve set van trekken: discriminante validiteit  
• verschillende items voor een dimensie  
• alle aspecten van accuraatheid onderzoeken  
• comparatief design (honden >< mensen)  
• studie van individuen i.p.v. de groep/breed  

 

Model ~ VFM:  

• energie (extraversie) 
• affectie (agreeableness) 
• emotionele reactiviteit (neuroticisme)  
• intelligence (openness/intellect)  

 

Interne consistentie: minstens even goed (rond de .80 of hoger)  

 

Consensus: idem, M = .55 (mensen) >< = .62 (honden)  

 

Ook na wegpartialiseren van andere dimensies!  
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Assessment Centre-taakjes:  

• vertrouwd raken met anderen  
• loopje 
• knuffel uitlokken  
• gehoorzamen  
• sociale angst/stress  
• problemen oplossen  

 

Observatoren gebruiken een scoringsformulier voor het beoordelen van gedragsindicatoren voor de 4 factoren  

 

4.1.1 STUDIE 1: INTERNE CONSISTENTIE EN CONSENSUS  

 

 

Zijn PH-beoordelingen van honden intern consistent? à ja  

 

 

Consensus: convergeren ‘eigenaar’- en ‘peer’-beoordelingen van persoonlijkheid hond? à ja, voor specifieke 
eigenschappen 
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Beoordelaarsbias: zelfs na controle voor leeftijd en geslacht van hond, bleef consensus tussen beoordelaars 
overeind  

 

 

4.1.2 STUDIE 2: PREDICTIEVE VALIDITEIT  

 

 

Predictieve validiteit? Cross-informant  

 

à ook na corrigeren bijkomende andere factoren  

 

Beoordelaarsbias t.g.v. ras:  
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4.1.3 RESULTATEN  

Interne consistentie: vergelijkbaar met mensen  

• honden: M = .83 (eigenaar); M = .82 (peer)  
• mensen: M = .82 (eigenaar); M = .85 (peer)  

 

Consensus: vergelijkbaar met mensen (a) 

• honden: M = .62  
• mensen: M = .55  

 

Predictieve validiteit: vergelijkbaar met mensen (a) (b)  

• honden: M = .27  
• mensen: M = .22  

 

(a) ook na wegpartialiseren van leeftijds- en geslachtseffecten en van andere PH-dimensies  

(b) ook na uitpartialisering ras-stereotype bias  

 

4.1.4 STERKTES DESIGN  

Comparatief design: honden >< mensen 

 

Comprehensieve set van trekken: discriminante validiteit (C ontbreekt)  

 

Verschillende items voor een dimensie à hogere validiteit  

 

Meerdere criteria  

 

Controle voor rasstereotypen  

 

Studie van verschillen tussen individuen i.p.v. tussen groep/ras à kijken naar variabiliteit binnen en niet tussen 
de soort  
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4.1.5 WHAT’S NEXT?  

Implicaties:  

• meer van dit soort onderzoek nodig: uitbreiden naar andere species 
• andere criteria  

 

Toepassingen:  

• uitbreiding twin onderzoek: ontwikkeling van klonen, onderzoeken in systematisch gevarieerde 
omstandigheden  

• persoonlijkheidsverandering (~omgeving)  

 

4.2 NIEUW ONDERZOEK (DE FRUYT & DE BOLLE) 

Interactie tussen humaan en niet-humaan wezen en de predictie van een criterium  

• prestaties van een team in wedstrijd (tijd – strafpunten) 
• prestaties op specifieke proeven  

 

Interactie tussen ‘opvoedingsstijl’ en persoonlijkheid van de jond en de predictie van aanpassing:  

• cfr onderzoek van Van Leeuwen et al. (2006) bij kinderen: persoonlijkheid van kinderen, 
opvoedingsstijl van de ouders en psychopathologie 

• cfr onderzoek van De Clerq et al. (2008)  

 

Stabiliteit van persoonlijkheidseigenschappen van niet-humane wezens  

 

5 INTERFACE PERSOONLIJKHEID EN INTERESSEN  

5.1 JOHN HOLLAND: “INTEREST INVENTORIES ARE PERSONALITY INVENTORIES”  

Validiteit van deze claim?  

• RIASEC versus Big Five: correlationeel  
• predictieve validiteit  

 

Gedeeltelijke overlap of inwisselbaar?  

 

Hoe kunnen beide domeinen elkaar aanvullen?  
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Hoe gebruiken in een adviessituatie? 

• beide terreinen verschillen ook in de manier waarop ze worden gemeten  
• interpretatieverschillen  

o interessen: exploratief, persoon kan dit zelf doen  
o persoonlijkheid: meer duiding nodig  

 

Extraversie:  

 

 

Agreeableness:  

 

 

Consciëntieusheid:  

 

 

Emotionele stabiliteit:  
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Openheid:  

 

 

Validiteit van deze claim? 

• RIASEC versus Big Five: correlationeel  
• Predictieve validiteit: Big Five als predictorvariabelen van interessen à R2 = .11 (realistic) - .47 

(enterprising)  

à gedeeltelijke overlap, maar niet inwisselbaar  

 

Hoe elkaar aanvullen (in een adviessituatie)?  

• interessen (RIASEC) à wat? 
o voorspeller van wat iemand gaat doen en satisfactie  
o slechte voorspeller van prestatie  

• persoonlijkheid (Big Five) à hoe?  
o beperkte voorspeller van wat iemand gaat doen  
o betere voorspeller van prestatie  

 

6 KRITISCHE EVALUATIE  

Trekken (VFM) kritisch geëvalueerd:  

• 15 jaar geleden: Pervin (1994) & Block (1995) 
o beschrijven of verklaren? 
o rol van de situatie  
o predictieve validiteit  
o andere factoren?  
o bandwith fidelity 

• wat zijn de antwoorden vandaag  
o beschrijven én verklaren  
o trait-activation paradigma  
o nog steeds gecontesteerd  
o cfr HEXACO, maar… 
o hangt af van de toepassing  
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INTELLIGENTIE  
1 INTELLIGENTIE: CONCEPTUALISATIES EN DEFINITIE  

1.1 MAATSCHAPPELIJKE INTERESSE EN BELANG  

Omschrijving: “iemands capaciteit om problemen op te lossen”  

 

Belang is dubbel:  

• maatschappelijk: predictie van criteria  
• persoonlijk 

o correlatie intelligentiescores van partners  
o spontaan onderkennen van verschillen in intelligentie  
o accurate inschatting: correlatie van .38 tussen geschatte en gemeten intelligentie  

 

Maatschappelijk debat: hernieuwde belangstelling  

• debat in de psychologie en pedagogiek  
• Rinderman (2007): verschillen in intelligentie gecorreleerd met verschillen studieprestatie over landen  

 

1.2 RESEARCH INTO IMPLICIT THEORIES OF INTELLIGENCE (USA)  

1.2.1 LAY-PERSONS’ IMPLICIT THEORIES OF INTELLIGENCE (USA)  

= wat betekent ‘intelligentie’ voor leken?  

 

Sternberg, Conway, Ketron & Bernstein (1981):  

• practical problem solving  
• verbal ability 
• sociale competence  

 

Sternberg (1985): 

• practical problem solving  
• verbal ability  
• intellectual balance and integration  
• goal orientation and attainment  
• contextual intelligence  
• fluid thought  
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1.2.2 LAY-PERSONS’ IMPLICIT THEORIES ACROSS CULTURES (TAIWANESE CHINESE)  

Impliciete theoriën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur:  

• a general cognitive factor of intelligence (~ westers: speed)  
• interpersonal intelligence (~ harmonisch leven met anderen)  
• intrapersonal intelligence (zelfkennis en observatie)  
• intellectual self-assortion (zelfappreciatie)  
• intellectual self-effacement (bescheidenheid en eerlijkheid)  

 

Impliciete theorieën:  

• cross-culturele gelijkenissen en verschillen  

 

• convergeren meer naar elkaar 
• inhoud gelijk, klemtoon verschillend  
• ook verschillen binnen de cultuur  

o tussen groepen  
o over de life-span  

• Sternberg (1985): naargelang de bron 

 

 

1.3 EXPERT DEFINITES VAN INTELLIGENTIE  

Thorndike: “the power of good responses from the viewpoint of truth or facts”  
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Terman: “the ability to carry on abstract thinking” à westerse opvatting  

 

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

 

1.4 METING VAN INTELLIGENTIE  

Assessment? 

• inschakelen van beoordelaars (cfr persoonlijkheid) 
o typical performance 
o maximal performance  

• meten met gestandaardiseerde test à mensen vergelijken  

 

Wat moet zo’n test allemaal omvatten (subtaken) om dit probleemoplossend vermogen te testen?  

 

‘indifference of the indicator principle’ (Spearman, 1904): verschillende proeven houden onderling sterk met 
elkaar verband; aggregeren over subtests  

 

Gemeenschappelijke component: Spearman’s G  

 

1.5 ZELF- EN PEERBEOORDELINGEN VAN INTELLIGENTIE  

Proxies van gemeten IQ? à neen, geen goed substituut  

 

Onderschatting of overschatting? 

 

Sekseverschillen frequent gerapporteerd:  

• mannen schatten zichzelf hoger op numeriek-ruimtelijke capaciteiten  
• niet altijd cross-cultureel repliceerbaar  
• niet teruggevonden bij IQ-schattingen van bv ouders  

 

Tests: geenszins vervangbaar  
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2 INTELLIGENTIE: MODELLEN EN THEORIEËN  

2.1 HISTORIEK VAN HET INTELLIGENTIE-ONDERZOEK  

Hereditary Genius (Galton, 1869): 

• mensen verschillen in intelligentie  
• erfelijk overdraagbaar  
• argumenteerde voor directe metingen  
• sterk sensorisch georiënteerd  

 

Binet: Binet-Simon scale (1904-1905; 1911): 

• kinderen identificeren voor special education à specifieke leerbehoeften  
• set subtests: stijgende moeilijkheidsgraad  
• ontwikkelingsniveau’s gedefinieerd (notie van mentale leeftijd): welk niveau moet zijn bereikt op een 

bepaalde leeftijd?  

 

Terman (US): Stanford-Binet test  

• gebruikte de Franse test  
• grotere en meer representatieve steekproeven: ‘standardized testing’  

 

Stern (1912): intelligentiequotiënt 

• mentale leeftijd varieert t.a.v. chronologische leeftijd  
• (mentale leeftijd/chronologische leeftijd)*100  

 

Yerkes: 

• WOI: nood aan tests die in groep konden worden afgenomen  
• Army Alpha (voor geletterden) en Army Beta (voor ongeletterden); getimed  

 

2.2 GENERAL INTELLIGENCE ‘G’: THEORY AND MEASUREMENT  

Spearman (1904-1927): “positive manifold”: ‘g’  

• general ability: na factoranalyse 
• specific abilities  
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Measuring ‘g’: Wechsler scales en Raven’s matrices  

• voorgaande tests: gemaakt voor kinderen of specifieke populaties  
• the Wechsler tests  
• the Raven’s progressive matrices  

 

 

 

 

 

2.3 WAIS – WISC (1955) 

WAIS: 16-75 jaar; WISC: 5 – 16 jaar  

• verschillende subtests  
• sample items  
• voor een brede leeftijdsrange geconstrueerd  
• deviatie IQ (actual score/expected score)*100  

o de verwachte score bepalen (voor verschillende leeftijden) ~ sampling  
o de variabiliteit in scores in de populatie gestandaardiseerd weergeven: gemiddelde van 100  
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2.3.1 THE WECHSLER TESTS  

Tests:  

• arithmetic (verbal) 
• block design (performance) 
• comprehension (verbal) 
• digit span (verbal) 
• digit symbol (performance) 
• information (verbal) 
• object assembly (performance) 
• picture arrangement (performance) 
• picture completion (performance) 
• similarities (verbal) 
• vocabulary (verbal)  
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2.3.2 WAIS – SUBTESTS  

Subtests:  

• information: algemene kennis  
• digit span: cijferreeksen (twee richtingen) 
• vocabulary: betekenis van woorden  
• arithmetic: rekenoefeningen  
• comprehension: betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten  
• similarities: gelijkenissen tussen elementen  
• picture completion: ontbrekende delen aanwijzen in tekening  
• picture arrangement: ordenen van platen  
• block design: patronen nabouwen met blokken  
• object assembly: puzzels maken  
• digit symbol: code plaatsen volgens een regel  

 

 

à enkel hoge en positieve waarden  

 

à alle subtests hebben iets gemeenschappelijk  
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à drie factoren verklaren ongeveer 75% van de variantie  

 

 

 

 

2.4 RAVEN’S PROGRESSIVE MATRICES (1938)  

Kenmerken: 

• Spearmans ‘g’ as an abstract ability (relaties ontdekken en afleiden)  
• vrij van taal (culturele invloeden)  
• sample items  
• vanaf 6 jaar  
• 60 items  
• net zoals de WAIS uitgedrukt in een deviation IQ  

 

 

 

 

2.5 MULTIFACTORIËLE MODELLEN  

Thurstone: ‘g’ results from seven primary mental abilities (in tegenstelling tot Spearman: ‘g’ underlies)  
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Cattell: ‘g’ omvat twee gerelateerde, maar onderscheiden componenten  

• fluid intelligence (Gf) 
• crystallized intelligence (Gc)  

 

Guildford: 

• ging niet akkoord met de ‘g’-conceptualisaties  
• 120/150 onafhankelijke abilities: operatiosn, contents, products  

 

2.5.1 THURSTONE’S SEVEN PRIMARY MENTAL ABILITIES  

Mental abilities:  

• associative memory 
• number 
• perceptual speed 
• reasoning 
• space (spatial visualisations)  
• verbal comprehension  
• word fluency  

 

2.5.2 GUILFORD  

Operations: evaluation, convergent production, divergent production, memory, cognition  

 

Contents: visual, auditory, symbolic, semantic, behavioural 

 

Products: units, classes, relations, systems, transformation, implication  

 

Structure of Intellect-theorie:  

 



 54 

2.6 THE HIERARCHICAL APPROACH  

 

 

2.6.1 VERNON’S HIERARCHICAL THEORY OF INTELLIGENCE  

 

 

2.6.2 CARROLL’S THREE STRATUM THEORY  

Stratum I:  

• specific intelligences  

 

Stratum II:  

• fluid intelligence (Gf)  
• crystallized intelligence (Gc)  
• general memory and learning (Gy)  
• broad visual perception (Gv) 
• broad auditory perception (Gu)  
• broad retrieval ability (Gr) 
• broad cognitive speediness (Gs)  
• processing speed (Gt)  

 

Stratum III:  

• g  
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2.6.3 CATTELL, HORN AND CARROLL (CHC)  

Onderdelen:  

• fluid reasoning (Gf) 
• acculturation knowledge intelligence (Gc)  
• short-term apprehension & retrieval abilities (SAR) 
• visual processing (Gv) 
• auditory processing (Ga) 
• tertiary storage and retrieval (TSR/GIm) 
• processing speed (Gs)  
• correct decision speed (CDS)  
• quantitative knowledge (Gq)  

 

2.7 GARDNER’S MULTIPLE INTELLIGENCES  

Onderdelen:  

• linguistic  
• logical-mathematical  
• spatial 
• musical 
• bodily kinaesthetic  
• interpersonal  
• intrapersonal  
• naturalist  
• existentialist  

 

2.8 STERNBERG’S TRIARCHIC THEORY OF INTELLIGENCE  

The componential sub-theory:  

• metacomponents 
• performance components  
• knowledge-acquisition components  

 

The contextual sub-theory:  

• adaptation 
• shaping 
• selection  
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The experiential sub-theory:  

• novelty  
• automation  

 

3 DEMONSTRATIE: ONLINE INTELLIGENTIETESTS  

3.1 MENSA  

Opgericht in UK in 1946: Berrill & Ware  

 

Toelatingsvoorwaarde: top 2% van de distributie  

 

4 BETEKENIS EN PREDICTIEVE VALIDITEIT VAN INTELLIGENTIE  

4.1 THE FEATURES, USES AND PROBLEMS THAT SURROUND INTELLIGENCE TESTS  

Typical features of intelligence tests: 

• there are a variety of tasks involved in intelligence tests  
• standardisation of administration  
• norm referenced  

 

The uses of intelligence tests: selection, diagnosis and evaluation  

 

Problem and issues with intelligence tests:  

• reliability of intelligence tests  
• validity of intelligence tests  
• is the usefulness of intelligence tests over-emphasized? 

 

4.2 SOCIALE RELEVANTIE VAN INTELLIGENTIE  

Intelligentie is één van de beste predictoren van een grote variëteit aan criteria:  

• onderwijs 
o IQ en academische studieprestaties (.50)  
o ongeacht het soort leeromgeving: kinderen met een hoger IQ presteren beter  
o IQ moeilijk te beïnvloeden  

• professioneel  
o jobprestaties  
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o salaris  
o positie in het bedrijf  
o rendement uit training  

• reeks andere criteria: o.a. gezondheid  

 

4.2.1 ONDERWIJS: DEARY, STRAND, SMITH & FERNANDES (2007)  

Correlatie met G:  

• wiskunde: .77 
• biologie: .51 
• chemie: .46 
• Engels: .67  
• Engelse literatuur: .59 
• Spaans: .62 
• drama: .47 
• kunst en design: .43 
• muziek: .54  

 

4.2.2 JOB PERFORMANCE: SCHMIDT & HUNTER (1998, PSYCHOLOGICAL BULLETIN)  

 

à meta-analyse van verschillende testen in selectie  

à GMA = general mental ability  

à R = predictieve validiteit die iets toevoegt aan GMA  

 

Schmidt, OH & Shaffer (2016):  
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à interesses belangrijker  

 

 

à rho = correlatie tussen GMA en work performance  

 

 

à GMA en trainingsucces  

 

4.3 JUDGE ET AL. (1999): PREDICTIVE VALIDITY OVER THE LIFE SPAN (EXTRINSIC CAREER 
SUCCES)  

 

à gevolgd vanaf puberteit  

à R2 = verklaarde variantie  
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4.4 SALGADO & DE FRUYT (2005)  

 

à ?R = gain in validity  

 

4.5 INTELLIGENTIE EN PROFESSIONELE POSITIE/STATUS  

SES van gezin van herkomst in rekening brengen: aanname dat positie op de professionele ladder verband 
houdt met  

• aantal jaren onderwijs  
• SES gezin van herkomst  

 

Correlatie tussen IQ en SES (r = .33):  

• correlatie IQ – aantal jaren onderwijs > correlatie tussen SES en aantal jaren onderwijs  
• IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES voor het aantal jaren dat men naar school gaat  
• IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald, met belangrijke verschillen tussen de leden van 

hetzelfde gezin  

 

4.6 ANDERE IQ-CORRELATEN  

4.6.1 POSITIEF VERBAND  

Prestatiemotivatie, altruïsme, analytisch denken, cognitieve capaciteiten, artistieke interessen en 
vaardigheden, creativiteit, specifiek dieet volgen, schoolresultaten, eruditie, emotionele sensitiviteit, volgen 
van naschoolse opleidingen, veldonafhankelijkheid, gezondheid, levensduur, lichaamslengte, gevoel voor 
humor, inkomen, breedte en diepte van interessen, leiderschap, leermogelijkheden, taalgevoel, woordenschat, 
spelling, logisch denken, IQ van de partner, mediavoorkeur, geheugen, vrijwillige migratie, militaire rang, 
moreel redeneervermogen en ontwikkeling, motorische vaardigheden, muziekvoorkeur en vaardigheden, 
myopie, beroepsstatus, beroepssucces, waarneming, Piagetiaanse vaardigheden, praktische kennis, reactie op 
psychotherapie, leesvaardigheden, sociale vaardigheden, bereikte SES, SES van het gezin van herkomst, 
spreeksnelheid, waarden en attitudes  
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4.6.2 NEGATIEF VERBAND  

Ongevallen, instemmingstendens, alcoholisme, autoritarisme, conservativiteit, crimineel gedrag, dogmatisme, 
scores op leugenschalen, hysterie, impulsiviteit, kindersterfte, psychoticisme, raciale vooroordelen, reactietijd, 
roken en spijbelen  

 

4.6.3 STRENZE (2007)  

The relationship between intelligence and socioeconomic succes had been the source of numerous 
controversies. The present paper conducted a meta-analysis of the longitudinal studies that have investigated 
intelligence as a predictor of succes (as measured by education, occupation, and income). In order to better 
evaluate the predictive power of intelligence, the paper also includes meta-analyses of parental socioeconomic 
status (SES) and academic performance (school grades) as predictors of succes. The results demonstrate that 
intelligence is a powerful predictor of succes but, on the whole, not an overwhelmingly better predictor than 
parental SES or grades. Moderator analyses showed that the relationship between intelligence and succes is 
dependent on the age of the sample but there is little evidence of any historical trend in the relationship.  
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4.6.4 DEARY, WHITEMAN, STARR, WHALLEY & FOX (2004)  

Mental Survey Committee in Schotland:  

• woensdag 1 juni 1932: elk kind geboren in 1921 kreeg dezelfde IQ-test (N = 89498) 
• 1947: idem voor nagenoeg alle kinderen geboren in 1936 (N = 70805)  

 

Resultaten:  

• verschillen i.v.m. overlijden/cardiovasculaire problemen  
• verklaring  

o rechtstreeks 
o onrechtstreeks: betere jobs, capteren meer info, betere voeding en levensstijl,…  

 

 

5 EMOTIONELE INTELLIGENTIE  

5.1 MAYER-SALOVEY-CARUSO  

“ability to understand your own emotions and those of the people around you”: ‘emotions’ and ‘cognitions’  

 

Salovey & Mayer (1990): four-branch model = een ‘ability’-model  

 

 

Mayer-Salovay-Caruso Emotional Intelligence Test: 4 schalen  

• identificeren van emoties  
• gebruik/faciliteren van emoties (voor het denken)  
• begrijpen van emoties  
• emoties hanteren  
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5.2 GOLEMAN (1995)  

Bouwde verder op Salovey en Mayer  

 

Introduceerde link met amygdala (limbisch systeem)  

 

Flight or fight-respons is centraal in emotionele intelligentie; in de ontwikkeling leren we deze twee emoties 
reguleren  

 

Initieel: vijf stappen, later sprak hij van vier emotionele competencies 

• self-awareness 
• self-regulation/management 
• social awareness  
• social skills/management  

 

 

 

Wordt een ‘mixed’ model genoemd: combinatie van traditionele elementen van emotionele intelligentie met 
persoonlijkheid  
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Emotional Competence Interview (360 degree)  

 

5.3 BAR-ON’S MODEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  

= “emotional-social intelligence model” 

 

Evolutionaire basis: belang van emotionele expressie voor overleven en adaptatie  

 

5 domeinen/skills + 15 aspecten:  

• intrapersonal 
o self-regard 
o emotional self-awareness  
o assertiveness  
o independence  
o self-actualisation  

• interpersonal 
o empathy 
o social responsibility  
o interpersonal relationship 

• adaptibility 
o reality testing 
o flexibility 
o problem solving  

• stress management  
o stress tolerance  
o impulse control  

• general mood 
o optimism  
o happiness  

 

Ook een ‘mixed’ model  

 

Uitgewerkt in de EQ-i  

 

Emotional Quotiënt score (EQ): gemiddelde 100; SD 15  
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5.4 PROVIDING CONTEXT FOR UNDERSTANDING THE THREE MODELS OF EMOTIONAL 
INTELLIGENCE  

Comparing ability and mixed models of emotional intelligence:  

• Mayer & Salovey: ability  
• Goleman and Bar-On: mixed  

 

Emotional intelligence in the context of a personality system theory:  

 

 

5.5 KRITIEK OP MIXED MODELS  

Wat meten ze eigenlijk? 

• Van Rooy & Viswesvaran (2004, 2005):  
o EI: .22 GMA; .23 A; .31 C; .33 ES; .23 O  
o EI: .24 performance in employment  

• Ree & Carretta (in press): R between Big Five + GMA and EI = .81  
• incremental validity? 

o none: if combined with GMA, FFM battery  
o .07 and .07 beyond ES and A respectively; niets voor de andere FFM-factoren  
o als onderdeel van een assessmentbatterij: geen toegevoegde waarde  
o geen empirische onderbouw boor de biologische en evolutionaure claims (in respectievelijk 

Goleman en Bar-On) 

 

Elshout:  

• tests voor EI die het karakter hebben van vragenlijsten worden uitgegeven voor wat ze niet zijn, nl 
intelligentietesten  

• rapportage in de vorm van een quotiënt mist iedere grond  
• niet voldaan aan voorwaarden voor sommeren van niet of laag gecorreleerde scores tot een somscore  
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• voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zakken gepresenteerd  
• de matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten  
• onduidelijke oorzaak-gevolgrelatie  
• te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog IQ die niets van het leven terecht 

brengen; succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise  
• EQ-adepten suggereren te luchthartig dat het wijzigen van iemands typische gedrag tot de reële 

mogelijkheden van de psychologie behoort  

 

6 GENETISCHE BASIS VERSUS OMGEVING  

6.1 NATURE-NURTURE DEBAT  

Galton (1865):  

• erfelijkheid: onderzocht IQ in functie van dalende genetische verwantschap  
• maar ook de omgeving (confounding effects)  
• onderstreepte het belang van twin/adoptiestudies  
• visionair voor zijn tijd  
• grondlegger van het huidige gedragsgenetische onderzoek  

 

Gedragsgenetisch onderzoek: “proportie gedeelde variantie”  

 

Plomin (2004): drie types steekproeven à familie, twin en adoptie 

 

6.2 NUTTIGE SOORTEN SAMPLES: TWEELINGEN  

Genetisch informatieve designs: vb tweelingstudies 

• MZ twins: 100% genetisch identiek  
• DZ twins: gemiddeld 50% genetisch identiek 
• verschil in associatie voor een kenmerk tussen MZ’s en DZ’s bedraagt de helft van het genetisch 

verschil à verschil x2 voor een rudimentaire schatting van de genetische bijdrage  

 

Speciale populatie: apart en samen opgevoede tweelingen  

 

Minnesota Study of Twins Reared Apart (MSTRA):  

• algemeen: erfelijkheid voor IVPI geschat op 50 tot 70%  
• MSTRA: WAIS afgenomen van apart en samen opgevoede MZ tweelingen à nagenoeg geen 

verschillen voor de beide groepen  
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• Bouchard et al. (1990): vergeleek de coëfficiënten voor vijf studies van apart opgevoede MZ twins: vb  
o MZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .70  
o DZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .40  

à aandeel erfelijkheid is 60% 
 

Toelichting:  

 

 

 

 

6.3 RIDLEY (1999) 

Concordance rates of intelligence:  

• 100%: perfect concordance rate  
• 87%: same person tested twice  
• 86%: identical twins reared together (86%)  
• 76%: identical twins reared apart (72%)  
• 55%: fraternal twins reared together (60%) 
• 47%: biological siblings reared together (47%)  
• 40%: parents and children living together (42%) 
• 31%: parents and children living apart (22%) 
• 24%: biological sblings reared apart (24%)  
• 15%: cousins  
• 0%: adopted children living together 
• 0%: unrelated people living apart  

 

Heritability estimates of intelligence:  
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6.4 PLOMIN & PETRILL (1997)  

“Regardless of the precise estimate of heritability, the point is that genetic influence on IQ test scores is not 
only statistically significant, it is also substantial. It is rare in the behavioural sciences to explain 5% of the 
variance. For example, despite the interest in birth order, it accounts for less than 1% of the IQ variance. 
Finding that heredity accounts for 50% of the variance is a major discovery about intelligence.”  

 

6.5 CONSIDERATIONS WITHIN BEHAVIOURAL GENETICS AND INTELLIGENCE  

Paradigmashift: “erfelijkheid + omgeving” à erfelijkheid x omgeving  

• conceptions of heritability and the environment  
o abstract concepts  
o population concepts  

• different types of genetic variance  
o additive genetic variation  
o dominant genetic variance  
o epistatic genetic variance  

• representativeness of twin and adoption studies  
• assortative mating  

 

 

6.6 ENVIRONMENTAL INFLUENCES ON INTELLIGENCE  

Segal & Bouchard (1985): 21 omgevingsfactoren  

 

APA: Neisser et al. (1996): vier domeinen  

• biologische variabelen en maternale effecten  
• familie-omgeving  
• school en educatie  
• cultuur  
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6.6.1 BIOLOGISCHE FACTOREN EN OUDERS  

Evidentie (maar soms controversieel) over effect van voeding; let ook op confounders  

 

Loodblootstelling (McMichael et al., 1986): Port Pirie cohort study 

• 749 zwangerschappen gevolgd: concentratie in bloed ~ voortijdig bevallen  
• 1979: 723 kinderen gevolgd (375 in IQ-studie): getest op 2, 4, 7, 11 en 13 jaar  
• negatieve correlatie tussen blootstelling en IQ, ook na controle voor SES, gezinsvariabelen en IQ van 

de moeder  

 

Prenatale factoren: roken en alcoholgebruik van de moeder  

 

Andere studies suggereren beperktere effecten of de impact van moderatoren (vb leeftijd van de moeder)  

 

6.6.2 FAMILIEOMGEVING  

Gedeelde en niet-gedeelde omgeving  

 

Hoe ontwikkelen niet-gedeelde omgevingsfactoren zich binnen en buiten de familie?  

 

Within family factors:  

• passive model: vervat in de 50% overlap tussen ouder en kind  
• child-effects model: intelligentie resulteert uit de genen van het kind à ouders moduleren hun gedrag 

in functie van de karakteristieken van het kind (positive en negative feedback loops)  
• parents-effect model: ouders reageren op het gedrag van het kind en beïnvloeden dit gedrag in een 

bepaalde richting  
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Outside-family factors (Harris, 1995): group socialization theory (~ sociale categorisatie; van belang voor de 
identiteit die we ontlenen aan sociale groepen)  

 

Harris (1995) definieert 5 aspecten hoe de non-shared environment kan bijdragen tot intelligentie:  

• context-specific socialization  
• outside-the-home-socialization  
• transmission of culturen via group processes  
• group processes that widen differences between social groups  
• group processes that widen differences among individuals within the group  

 

Sociaal-economische status:  

• houdt verband met intelligentie  
o ~ intelligentie: .30 - .40  
o 45 IQ-punten verschil tussen professionele en ongeschoolde beroepen  

• British National Child Development Study: 17000 baby’s geboren in 1958; IQ-metingen op 7, 11, 16, 23 
en 33 jaar: 10 IQ-punten verschil tussen kinderen met vaders in professionele versus ongeschoolde 
beroepen, na controle voor geboortegewicht, inkomen, buurtkarakteristieken en behuizing  

• maar ook: Wahlsten (1997); kinderen uit laag SES-groepen die in hogere SES-families worden 
geadopteerd: 12 tot 16 IQ-punten winst  

 

Gezinsgrootte en geboortevolgorde:  

• Belmont & Marolla (1973): associatie tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde en IQ en een 
interactie hiertussen  

• Rodgers et al. (2000): National Longitudinal Survey of Youth (NLSY): N = 11407 + kinderen van de 
vrouwen uit de sample: geen verband tussen gezinsgrootte en intelligentie (kritiek op voorgaand 
onderzoek)  

• geboortevolgorde: drie modellen om dit te verklaren  
o admixture hypothesis: ouders met lagere intelligentie hebben meer kinderen; ook SES in 

rekening brengen; het volgorde-onderzoek kan niet gelijk worden gedaan  
o resource dilution model: beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen 

toeneemt  
o confluence model: de familiecontext verandert met een toenement aantal kinderen  

 

6.6.3 EDUCATIE EN CULTUUR  

Educatie en intelligentie intrinsiek aan elkaar verbonden: scholing is zowel een afhankelijke als een 
onafhankelijke variabele 

 

Ceci (1990, 1991): een toename van IQ met 2,7 punten voor elk jaar scholing  



 70 

SES à aspects of education à intelligentie  

 

Cultuur (Serpell, 2001): in de Westerse cultuur 

• decontextualisatie: cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is  
• kwantificatie: intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel bestaat; er is ook een 

neiging om dit te gaan kwantificeren  
• biologiseren: toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken  

 

6.7 BOUCHARD EN LOEHLIN’S FRAMEWORK TO ASSESS POPULATION VARIANCES IN 
INTELLIGENCE  

 

 

7 STABILITEIT VAN INTELLIGENTIE  

7.1 ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN  

Hoe verschillen in mentale informatieverwerkingsprocessen koppelen aan intelligentieverschillen? Vanaf 
wanneer zijn deze verschillen te detecteren?  

 

Habituatie-experimenten: .40 met gemeten intelligentie in kindertijd  

 

Volwassenen: inspectietijdtaken correleren ongeveer .30 met gemeten intelligentie  

 

Link met informatieverwerkingssnelheid: waarschijnlijk cruciaal voor een beter begrip van het 
intelligentieconstruct  

 

Jones & Bayley (1941): Berkeley Growth Study (geboren tussen 1928-1929) à 6 jaar – 18 jaar = .77, 12 jaar – 18 
jaar = .89  
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7.2 STABILITEIT VAN INTELLIGENTIE  

Algemene lijn: intelligentie is vrij stabiel in de levensloop à correlaties van .50 of hoger zijn geen uitzondering  

 

Onafhankelijke studies, uitgevoerd in verschillende landen door verschillende onderzoeksgroepen  

 

Brede waaier van intelligentiematen gebruikt  

 

Leeftijdsintervallen over de gehele levensloop  

 

Geen substantiële tegenevidentie  

 

Deary et al. (2000): Moray House Test à 100 mensen opnieuw getest na 66 jaar: correlatie = .63 (.73 na 
correctie voor ability range) 

 

 

à leeftijd eerste meting – leeftijd tweede meting – correlatie – gebruikte intelligentiemaat  

à overal positieve, vrij hoge waarden  

 

7.3 FLYNN-EFFECT  

Afgelopen 60 jaar: opvallende stijging van het IQ waar te nemen (ruwe scores), vooral tussen 1930 en 1980 (15 
verschillende landen)  

 

Vereisten voor de datasets:  

• dezelfde tests, afgenomen met substantieel tijdsinterval  
• steekproeven moeten equivalent zijn  
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Delta IQ: IQ-verandering per decennium; gemiddeld van 5.0, SD van 2.9; range 1.8 tot 12.5  

• Raven’s PM: gemiddeld 5.69 (SD = 3.49)  
• WAIS: 5.20 (SD = 0.27); performaal = 7.8, verbaal = 4.2  

 

Patroon bevestigd door Teasdale en Owen (1987, 1989), maar beperkter: 2.5  

 

Flynn (1987): seminal paper  

• origineel 14 landen  
• later uitgebreid naar 20 landen  

 

Voorzichtige interpretatie:  

• cohorteffecten  
• sommige datasets misschien onbetrouwbaar  
• hoogste effecten op fluid (gemiddeld 15 punten per generatie), minder groot op crystallized 

intelligence (gemiddeld 9 punten per generatie)  

 

 

 

7.3.1 DISCUSSIE  

Trend is duidelijk, maar reflecteert dit nu een werkelijke stijging van het IQ?  
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Betreft het G, of eerder een stijging in minder G-geladen factoren?  

 

Correlatie tussen toename en G-lading van de subschaal is .30  

 

Gelijktijdig met de toename van het IQ krijgen we een daling van de prestaties op de scholastic achievement-
toetsen à verklaringen:  

• ¾ SAT-daling toe te schrijven aan de stijging van het aantal deelnemers (van 5% in 1952 naar 30% in 
1968)  

• dalende kwaliteit van het onderwijscurriculum  

 

IQ-criteriumrelaties onveranderd gebleven à intelligentie is nog steeds goede voorspeller  

 

7.3.2 VERKLARINGEN  

Reële stijging van het IQ over generaties >< aantal genieën (zou x20 moeten zijn)  

 

Alleen een soort ‘abstract problem-solving ability’ is toegenomen  

 

Flynn zelf zocht geen verklaringen in genetische hoek (fenomeen slechts observeerbaar over een te kort 
tijdsinterval)  

 

Neisser (1998): boek met verklaringen  

• scholing  
• gewijzigde test-taking attitude  
• gewijzigde opvoedingsstijlen  
• nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd  
• voeding  

 

Toegenomen scholing (Cahan & Cohen, 1989): aantal jaren onderwijs beïnvloedt vooral verbale tests, maar 
speelt ook (zij het een mindere) rol bij nonverbale tests >< data van Flynn: toegenomen scholing kan dus geen 
goede verklaring vormen  

• leerplicht, laagste segment van de IQ-distributie heeft baat bij onderwijs van langere duur  
• relatie tussen scholing en de resultaten van een IQ-test (daarom is de G-component nog niet 

beïnvloed)  
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Gewijzigde test-taking attitudes: subjecten kruisen antwoordalternatieven vlugger aan; inhoud van IQ-tests 
meer verspreid >< wie een test een tweede maal doet, stijgt doorgaans maar 5 à 6 punten (Williams, 1998)  

 

Opvoeding: ouders tegenwoordig meer geïnteresseerd in de intellectuele ontwikkeling van hun kinderen à 
meer stimulansen  

 

Culturele en technologische literacy: kinderen spenderen veel tijd voor tv en internet; sterk visueel gericht  

 

Biologische omgeving: betere voeding en meer uitgebouwde gesofisticeerde gezondheidszorg  

• voeding (Lynn, 1990, 1998) 
• opletten met de interpretatie van studies die borstvoeding associëren met hoger verbaal IQ 
• effecten van iodine op intelligentie  
• Colom et al. (2005): longitudinaal onderzoek over 30 jaar à meer toename van IQ in het laagste IQ-

segment  
• deze bevindingen geconfirmeerd door Teasdale & Owen (1989) en Lynn & Hampson (1986) 

 

Genetische factoren: vb differentiële pariteit, migratiestromen,…  

 

7.3.3 REVERSED FLYNN-EFFECT? TEASDALE & OWEN (2008) 

Scores on cognitive tests have been very widely reported to have increased through the decades of the last 
century, a generational phenomenon termed the 'Flynn Effect' since it was most comprehensively documented 
by James Flynn in the 1980's. There has, however, been very little evidence concerning any continuity of the 
effect specifically into the present century. We here report data from a population, namely young adult males 
in Denmark, showing that whereas there were modest increases between 1988 and 1998 in scores on a battery 
of four cognitive tests-these constituting a diminishing continuation of a trend documented back to the 
late 1950's-scores on all four tests declined between 1998 and 2003/2004. For two of the tests, levels fell to 
below those of 1988. Across all tests, the decrease in the 5/6 year period corresponds to approximately 1.5 IQ 
points, very close to the net gain between 1988 and 1998. The declines between 1998 and 2003/4 appeared 
amongst both men pursuing higher academic education and those not doing so. 
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7.3.4 SHATZ (2008)  

National IQ scores and three national fertility indicators (across 111 nations):  

• total fertility rate: “the average number of children that would be born per woman if all woman lived 
to the end of their childbearing years and bore children according to a given fertility rate at each age” 
(r = -0.71, p < 0.01)  

• birth rate (r = -0.75, p < 0.01) 
• population growth rate (r = -0.52, p < 0.01  

 

7.4 BOOSTING IQ?  

7.4.1 HEAD START  

Head start (gestart in jaren 60): kansarme kinderen voorbereiden op school om de armoedecyclus te 
doorbreken  

 

Gericht op: woordenschat, nummerieke vaardigheden en schrijfvaardigheid  

 

Jensen (1969): “Head Start mislukt”  

 

Locurta (1991): initiële boos van 7-8 punten op IQ-tests; resultaat echter weg na 2 of 3 jaar  

 

McKey et al. (1985): meta-analyse van de effecten van het programma à bevestiging van Locurta’s analyse  

 

7.4.2 MOZART EFFECT  

Rauscher, Shaw & Ky (1993): 10 minuten luisteren naar Mozart leidt tot toename van 8 tot 9 punten in een 
spatieel-temporele redeneerproef  

 

Specifieke regio’s in de cerebrale cortex geactiveerd  

 

Rauscher, Robines & Jens, 1998: rattenexperiment à ook positieve effecten  
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Heel wat reactie hierop:  

• vanuit media  
• pedagogen gingen reeds implementeren  
• heel wat onderzoekers: scepcis à Steele (2000): de muziek brengt de mensen alleen een beetje meer 

in de mood (op voorwaarde dat je dit soort muziek aardig vindt); ongeboren ratten horen dit soort 
geluiden zelfs niet  

 

7.4.3 INTERESSES EN INTELLIGENTIE  
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8 MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE OMTRENT INTELLIGENTIE 

8.1 THE DISTRIBUTION OF IQ SCORES: A BELL CURVE  

The bell curve: intelligence and class structure in American life  

 

The cognitive elite. Looking at the higher end of the bell curve:  

• IQ scores and social and economic problems. Looking at the lower end of the bell curve 
• the relationship between race and IQ, and the implications for social policy  

 

8.2 HERRNSTEIN AND MURRAY’S MAIN ARGUMENTS (1994)  

There is such a thing as a general factor of cognitive ability on which human beings differ  

 

All standardised tests of academic aptitude, or achievement, measure this general factor to some degree, but 
IQ tests, expressly designed for that purpose, measure it most accurately  

 

IQ scores match, to a first degree, whatever it is that people mean when they use the word intelligent or smart 
in ordinary language  

 

IQ scores are stable, although not perfectly so, over much of a person’s life  

 

Properly administered IQ tests are not demonstrably biased against social, economic, ethnic, or racial groups  

 

Cognitive ability is substantiallt heritable, apparently no less than 40 per cent and no more than 80 per cent  

 

 

8.3 CRITICISMS OF THE BELL CURVE: INTELLIGENCE AND CLASS STRUCTURE IN 
AMERICAN LIFE  

Analysis of the assumptions used by Herrnstein and Murray in their analysis  
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Statistical and evidence-based problems in Herrnstein and Murray’s analysis  

 

A darker side of psychology related to Herrnstein and Murray’s analysis  

 

8.4 MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE OMTRENT IQ  

Vanuit maatschappelijke hoek wordt kritisch naar IVPI gekeken:  

• “IQ-tests verklaren slechts een deeltje van het criterium waarin je bent geïnteresseerd”  
• “IQ-tests worden soms gebruikt in contexten en voor doeleinden waarvoor ze niet geschikt zijn”  
• “specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die meer G-geladen zijn”  
• “individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan de voorstanders 

beweren” 
• “te veel focus op groepsverschillen in intelligentie; verschillen tussen individuen zijn belangrijker”  
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GASTLES  
1 ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK  

Assessment en loopbaanadvies = toekomstvoorspelling over menselijk gedrag  

 

Vijf informatiebronnen:  

• loopbaansituatie 
o in het verleden getoond gedrag  
o de beste voorspeller voor toekomstig gedrag  

• intellectuele capaciteiten  
o intelligentie  
o taalaanleg, cijfermatig inzicht, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, abstract denken, enz 
o capaciteitentests  

• persoonlijkheid  
o Big Five 
o behoorlijk stabiel  

• interesses 
o interesses 
o waarden 
o normen 
o opinies  

• gedrag  
o gedrag 
o actueel, feitelijk gedrag  

 

Zichtbaar gedrag: gedrag en loopbaansituatie à we kunnen het zien, we kunnen erover praten, we kunnen er 
vragen over stellen  

 

‘onder water’: interesses, persoonlijkheid en intellectuele capaciteiten à verborgen onder de oppervlakte, we 
gebruiken tests en vragenlijsten om deze constructen en fenomenen in kaart te (pogen) brengen  

 

Emotionaliteit:  

• stabiliteit: tegen een stootje kunnen  
• gehardheid  
• om kunnen gaan met tegenslagen, weerstanden of kritiek  

 

Zelfvertrouwen: gemiddelde emotionaliteit, hoge extraversie en ondernemend  
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Openheid: nieuwsgierig zijn naar het onbekende, in het diepe durven springen  

 

‘iets met mensen’: hoog sociaal en ondernemend  

 

Energie: hoge extraversie, gemiddeld praktisch en hoog ondernemend  

 

2 LOLA  

Doorleefde interesse: evidence-based, nog steeds interesse als je de nadelen benoemt  

 

Top down: de belangrijkste zaken eerst  

 

Stakes:  

• high: selectiesetting 
• mid: loopbaanadvies 
• low: wetenschappelijke setting, vragenlijst eens uitproberen  

 

De VI geeft een indicatie voor ‘bewegingsonrust: hoe hoog is de nood?  

• bij een lage score is de intrinsieke drive om te veranderen misschien wel kleiner dan men uitspreekt  
• bij een hoge score spreekt men zichzelf tegen  
• een (zeer) hoge score kan gezien worden als een ‘cry for help’  

 

Genormeerde scores:  

• relevant voor selectie, plaatsing  
• bij sommige invullers is het genormeerde profiel het meest herkenbaar en bruikbaar  

 

 

 

 

 

 

 



 81 

GESLACHTSVERSCHILLEN  
1 GESCHIEDENIS  

Voor 1973: weinig tot geen aandacht voor geslachtsverschillen in onderzoek 

• gebruik van participanten van één geslacht, gewoonlijk mannen  
• zelfs als zowel mannen als vrouwen werden bestudeerd, ging men geen geslachts≠ onderzoeken  

 

Start maatschappelijke belangstelling en onderzoek naar geslachtsverschillen sinds het boek “The Psychology 
of Sex Differences”:  

• vrouwen: lichtjes beter in taalvaardigheid  
• mannen: lichtjes beter in wiskunde en ruimtelijke oriëntatie, iets agressiever  

 

Nadien: explosie aan onderzoek rond geslachtsverschillen  

 

Nu: paradoxale positie t.a.v. verschillen tussen groepen  

 

2 BEGRIPPENKADER  

2.1 GESLACHT VS GENDER  

Geslachtsverschillen = gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op bepaalde karakteristieken à 
biologische basis  

 

Genderverschillen = verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe een vrouw of man zich hoort 
te gedragen à omgevingsinvloeden belangrijkst  

 

Grootte van geslachtsverschillen: effect size ‘d’ à 𝑑 = !̅!"!̅#
%

  

• klein effect: d > .20  
• gemiddeld effect: d > .50  
• groot effect: d > .80  
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2.2 MINIMALISTEN VS MAXIMALISTEN  

Minimalisten: klemtoon op gelijkenissen  

• effect size is doorgaans klein  
• zeer grote overlap tussen distributie mannen en distributie vrouwen  
• zelfs als verschillen opgepikt worden, hebben ze weinig praktische implicaties voor “alledaags” gedrag  

 

Maximalisten: klemtoon op verschillen 

• effect size mag niet getrivialiseerd worden  
• zelfs kleine geslachtsverschillen kunnen grote praktische gevolgen hebben  

 

Huidige consensus: geslachtsverschillen bestaan en worden consistent teruggevonden, maar zijn eerder klein  

 

2.3 GENDERSTEREOTYPEN  

= de overtuigingen die we hebben over geslachtsverschillen, ongeacht of ze accuraat zijn of niet 

 

Drie componenten stereotype:  

• cognitief: sociale categorisatie  
• affectief: sympathie versus afkeer  
• gedragsmatig  

 

Inhoud van genderstereotypen: cultureel universeel 

• mannen: instrumental, agentic (individuele verwezenlijkingen/onafhankelijkheid t.a.v. groep): 
dominant, assertief, agressief, zelfstandig,…  

• vrouwen: communal oriented (sociale verbondenheid met groep): gevoelig, empathisch, zorgzaam,…  

 

Reële impact: vooroordelen  

 

2.4 SEKSEROLORIËNTATIE  

Bem’s Sex Role Inventory (SRI; 1974): cultureel en maatschappelijk verwachtingspatroon over wat iemand 
hoort te doen of hoe iemand zich dient te gedrag in functie van geslacht  

• masculiniteit: adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor mannen (vb dominantie, agressivitieit, 
assertiviteit)  
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• femininiteit: adjectieven die sociaal wenselijk zijn voor vrouwen (vb expressie van emoties, empathie)  
• veel discussie over (uni-)dimensionaliteit  
• androgyn: zowel mannelijk als vrouwelijk  

 

Nieuwe conceptualisatie:  

• Bem (1974): SRI meet ‘genderschemata’ à de mate waarin geslacht gebruikt wordt bij het verwerken 
van sociale informatie  

• Spence & Helmreich (1978) 
o masculiniteit: beklemtoont instrumenteel gedrag  
o femininiteit: beklemtoont expressief gedrag  

 

 

3 GESLACHTSVERSCHILLEN EN PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN: ENKELVOUDIGE 
TREKKEN  

3.1 GESLACHTSVERSCHILLEN IN ALTRUÏSTISCH GEDRAG  

Observaties >< experimentele studies: vrouwen meer altruïstisch dan mannen?  

 

Pechsimulatie en kassa-experiment: mannen hielpen meer  

 

Niet noodzakelijk tegenstrijdig: 

• hulp aan onbekenden/bekenden  
• empirie: vrouwen doen meer vrijwilligerswerk  

 

Noodzaak om verschillende designs en methoden te gebruiken  

 

Focus verleggen naar de condities waaronder mannen en vrouwen verschillend gedrag manifesteren  

 

3.2 GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMPATHIE EN SOCIALE PERCEPTIE  

Zijn basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstisch gedrag 
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Lennon & Eisenberg (1987): vrouwen beoordelen hun empathisch vermogen als beter ontwikkeld à 
experimenteel bevestigd (detectie van emoties van een acteur)  

 

McCornack & Parks (1990): vrouwen detecteren beter misleiding bij mannelijke partners  

 

Whittle et al. (2011): review van neuroimaging studies à vrouwen gebruiken een verschillend neuraal netwerk 
waardoor men sneller en accurater emoties kan percipiëren  

 

3.3 GESLACHTSVERSCHILLEN IN (ERVAREN VAN) EMOTIES  

Brebner (2003):  

• Australië (n = 2199) en internationale sample (n = 6868 uit 41 landen)  
• positieve en negatieve emoties 
• frequentie en intensiteit  

 

Resultaten:  

• vrouwen rapporteren meer (frequenter) en intensere positieve en negatieve emoties  
• effect size is doorgaans klein  

 

 

3.4 GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMOTIONELE EXPRESSIE  

Internaliseren versus externaliseren van emoties  

 

Mannen uiten meer hun individualisatiegevoelens, vrouwen meer hun oriëntatie op de groep  

 

Vingerhoets et al. (1993): huilgedrag  

• vrouwen frequenter en langer  
• geen consensus over de functies en effect  
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De Fruyt (1997): functies van huilen 

• huilen als coping  
• ervaren van positieve emoties na huilen  
• ervaren van negatieve emoties na huilen  
• huilen als manipulatief gedrag  

 

Resultaten:  

• verschillen in huilfrequentie (43/55 items)  
• vrouwen hogere score op ‘huilen als coping’  
• grote individuele verschillen  

 

3.5 GESLACHTSVERSCHILLEN IN AGRESSIE  

Hyde (1984): mannen hoger m.b.t. agressief gedrag (1/2de SD)  

 

Archer (2004):  

• fysieke agressie: grootste verschillen (d = .80, positieve ES à mannen scoren hoger)  
• verbale agressie: minder grote verschillen (d = .51)  
• woede: geen verschillen (d = -.04) 
• vrouwen hoger op indirecte (relationele) agressie (d = -.19), maar enkel in late kindertijd en 

adolescentie  
• mannen hoger op directe agressie (vooral fysieke), op alle leeftijden, consistent overheen culturen, 

zichtbaar vanaf jonge kindertijd met een piek tussen de 20 en 30 jaar  

 

Arrestaties voor geweldpleging:  
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3.6 GESLACHTSVERSCHILLEN IN ZELFWAARDE  

Globale zelfwaarde (~ mentale gezondheid): d = .21 (V < M)  

• 7 – 10 jaar: d = .16  
• 11 – 14 jaar: d = .23  
• 15 – 18 jaar: d = .33  
• 19 – 22 jaar: d = .18  
• 23 – 59 jaar: d = .10  
• 60+ jaar: d = -.03  

 

3.7 GESLACHTSVERSCHILLEN IN DEPRESSIE  

Ontwikkelingsverloop:  

• kindertijd: geen verschillen  
• vanaf adolescentie: vrouwen 1,5 tot 3 keer vaker een depressie  
• volwassenheid: 25% van vrouwen minimaal één episode, 10% van mannen minimaal één episode  

 

Ook verschillen in de symptomatologie van mannen (agressie) en vrouwen (eetbuien)  

 

Oorzaken:  

• verschillen in ruminatie  
• ontevredenheid met uiterlijk  

 

3.8 GESLACHTSVERSCHILLEN IN BEROEPSINTERESSES  

Interessen à RIASEC; people-things-dimensie  

• grote verschillen: vrouwen meer people, mannen meer things 
o d = 1.35  
o d = .93  

• zie ook studie- en beroepskeuzes  

 

3.9 GESLACHTSVERSCHILLEN IN CONFORMITEIT  

Asch: perceptie-experiment 

• drie lijnen gepresenteed  
• die lijn kiezen die overeenkomt met de vooropgestelde lijn  
• ‘deelnemer’ maakt af en toe verkeerde keuzes  
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Algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen  

 

Eagli & Carli (1981): effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw was à effect en belang van de sociale 
context  

 

4 GESLACHTSVERSCHILLEN EN HET VIJF-FACTOREN MODEL: DE “BIG FIVE”  

4.1 GESLACHTSVERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID  

Structuur of mean-level verschillen?  

• dimensionele structuur is gelijk voor mannen en vrouwen (vereiste voor het vergelijken van groepen) 
• er kunnen wel verschillen zijn in gemiddelde scores  

 

4.2 ONDERZOEKSMETHODEN  

4.2.1 NARRATIEVE METHODEN 

Narratieve methode of review:  

• significante en niet-significante verschillen noteren en groeperen per trek  
• op basis van het aantal verschillen en de consistentie van de richting van het verschil: besluiten tot 

een generaliseerbaar verschil  

 

Maccoby & Jacklin (1974):  

• mannen 
o hoger op assertiviteit en agressiviteit  
o hoger of internal locus of control (uitkomst toeschrijven aan interne of externe factoren) na 

de jongvolwassenheid  
• vrouwen: meer angstig  
• geen verchil voor self-esteem  

 

4.2.2 META-ANALYSE  

Meta-analyse – Feingold (1994):  

• between-groups effect size gaan berekenen  
• effect sizes groeperen per trek  
• effect sizes kwantitatief groeperen en vergelijken per trek  
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Objectieven Feingold (1994):  

• studie 1: heranalyse voorgaande studies geslachtsverschillen, ditmaal gebruik makend v kwantitatieve 
technieken (>< Maccoby & Jacklin, 1974) + inclusie van meer recente studie (>< Hall, 1984) à bronnen 

o heranalyse van Maccoby & Jackling (1974)  
o Hall’s meta-analyse (1975-1983)  
o replicatie/uitbreiding van Hall’s meta-analyse (1984-1992) 

• studie 2: analyse van normatieve gegevens gerapporteerd in handleidingen van 
persoonlijkheidsvragenlijsten, met inbegrip van de studie van effect size over vragenlijsten, edities van 
vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/culturen  

 

STUDIE 1 

Meta-analyse van het Maccoby & Jacklin (1974)-materiaal: 

• startpunt: M&J-studies die beantwoorden aan de criteria voor meta-analyse  
• additionele analyses 

o vragenlijsten t.o.v. andere gedragsmaten  
o leeftijd (2 – 12 versus 13+)  

• resultaten 
o self-esteem: geen hoofdeffect  
o internal locus of control: geen hoofdeffect  
o angst: vrouwen lichtjes hoger  
o assertiviteit: mannen lichtjes hoger  
o effect sizes variëren naargelang methode en leeftijd 

 

Replicatie van Hall’s (1984) meta-analyse:  

• startpunt: gepubliceerde studies van 1984 – 1992 in JPSP, JP, JPA en Sex roles  
• resultaten 

o self-esteem: mannen lichtjes hoger  
o angst: vrouwen hoger, nuance m.b.t. algemene versus sociale angst, nationale verschillen  
o assertiviteit: mannen lichtjes hoger  

 

Conclusie over de drie meta-analyses in Feingold (1994):  

• mannen lichtjes hogere scores op self-esteemn assertiviteit en internal locus of control  
• vrouwen lichtjes hoger op angstschalen  
• effect sizes beperkt  

 

STUDIE 2: GESLACHTSVERSCHILLEN IN NORMEN VAN PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJSTEN  

Persoonlijkheidsvragenlijsten: MMPI/MMPI-2, CPI/CPI-R, MMPI-A, GZTS, Cattell’s HSPQ and 16PF, NEO-
inventories, GPP/GPI, MPI/EPQ-R, EPPS, PRF  
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Negen facetten binnen VFM: anxiety, impulsiveness, gregariousness, assertiveness, activity, ideas, trust, 
tender-mindedness and order  

 

Indeling in drie groepen naargelang de leeftijd:  

• high school 
• college 
• general adults 

 

PRF: uitgebreide internationale normering voorhanden (US, Canada, China, Finland, Duitsland, Polen en 
Rusland)  

 

5/9: mannen hoger op assertiviteit, vrouwen hoger op angst, sociabiliteit, vertrouwen en medeleven  

 

Geslachtsverschikken in persoonlijkheid (effect sizes) zijn weinig verschillend naargelang de editie van de 
normen, leeftijden, opleidingsniveau, en per land à suggereert dat geslachtsverschillen 

• generaliseerbaar zijn over verschillende leeftijdsgroepen, verschillende opleidingsniveaus en over 
verschillende landen  

• generaliseerbaar zijn over de tijd geen (cohorten)  

 

 

DISCUSSIE  

Sommige verschillen consistent gevonden  

 

Grootte van het verschil: beperkt, implicaties voor differentiële normering?  

 

Bronnenmateriaal/standpunt: wat wordt gerapporteerd/gepubliceerd? à inclusie van niet-gepubliceerde 
studies  
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Cross-cultureel onderzoek; met andere instrumenten vb NEO-PI-R (momenteel in 20 landen geautoriseerd 
beschikbaar)  

 

Implicaties voor het rapporteren van onderzoeksmateriaal  

 

4.2.3 COMPREHENSIEVE EN CROSSCULTURELE METING  

COSTA ET AL. (2001)  

N > 23000, 26 landen, NEO-PI-R (5 domeinen, 20 facetten)  

 

 

 

Vanaf 18 jaar – facetten:  

• facetten van N en A: vrouwen scoren consistent hoger dan mannen  
• binnen C: geen consistente verschillen  
• voor andere domeinen: facetten binnen domein tonen niet zelfde geslachtseffecten in termen van 

richting  
o binnen E: vrouwen scoren hoger op hartelijkheid, sociabiliteit, vrolijkheid, maar lager op 

dominantie en avonturisme  
o binnen O: vrouwen scoren hoger op openheid voor esthetiek, gevoelens, verandering, maar 

lager op opeheid voor ideeën  
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Vanaf 18 jaar – conclusies:  

• geslachtsverschillen van persoonlijkheid zijn bescheiden (ES = .25 - .50)  
• consistent met voorgaande literatuur  
• replicatie over college-aged (18-21) en volwassenen (40+) 
• replicatie over zelf- en informantbeoordelingen  
• de grootte van geslachtseffecten verschilt naargelang cultuur  

 

Associatie tussen geslachtsverschillen in PH en Hofstede-dimensies:  

• positieve r (.71, p < .01) met individualisme: westerse culturen met individualistische waarden en met 
inwonders die meer assertief en progressief zijn, vertonen grotere geslachtsverschillen in 
persoonlijkheid, in vergelijking met niet-westerse, collectivistische culturen  

• niet significante r: masculinity, power distance en uncertainty avoidance  

 

 

 

Associatie tussen geslachtsverschillen en nationale statistieken:  

• positief: Bruto Nationaal Product, levensverwachtingen van vrouwen  
• negatief: vruchtbaarheidscijfers, ongeletterdheid van vrouwen  

 

WILLIAMS & BEST (1990)  

Onderzoek naar genderstereotypen in 30 landen 
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Adjective Check List (ACL, Gough & Heilbrun, 1983)  

 

Binnen elke cultuur: berekenen M% = 100 * male frequency / (male frequency + female frequency)  

• hoog %: adjectief is typisch met mannen geassocieerd  
• laag %: adjectief is typisch met vrouwen geassocieerd  

 

Sterke gelijkenissen over verschillende landen  

 

Costa et al. (2001): worden deze stereotypen ook reëel teruggevonden? à ja, empirische verschillen zijn 
consistent met genderstereotypen (cf. communal versus agentic)  

 

5 GESLACHTSVERSCHILLEN EN INTELLIGENTIE  

Court (1983): doorgaans slechts beperkte (1 à 2 punten; soms in voordeel van mannen of vrouwen) of geen 
verschillen voor de Raven’s Progressive Matrices (RPM)  

 

Anderson (2004) en Irwing & Lynn (2005): de voorgaande studies zijn meer narratief en geen meta-analyses; 
studies over de RPM uit 30 landen (totale n > 80000)  

• tot 15 jaar: geen  
• 15 – 19 jaar: mannen 2 IQ-punten hoger  
• volwassenen: mannen 5 IQ-punten hoger  
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6 VERKLARINGSMODELLEN  

6.1 VERKLARINGSMODELLEN MEAN LEVEL VERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID  

Sociaal-culturele modellen:  

• socialisatietheorie: geslachtsverschillen in persoonlijkheid omdat jongens en meisjes anders worden 
opgevoed  

• social learning theorie (Bandura): observeren van anderen van hetzelfde geslacht  
• sociale rollen-theorie: “broodwinnersrol” versus “familierol”  

o toetsbaar geworden door gewijzigd rollenpatroon tussen man en vrouw  
o hypothese: geslachtsverschillen zullen verdwijnen  

• expectancy model (self-fulfilling prophecy): personen gaan zich in functie v stereotypen gaan gedragen  
• artifactmodel: responskarakteristiek, sociaal wenselijk antwoorden volgens de genderstereotypes à 

geslachtsverschillen zijn geen reële verschillen  
• problemen: causaliteit en oorsprong van deze rolmodellen  

 

Biologische modellen: aangeboren geslachtsverschillen (temperament) 

• hormonale theorieën: testosteron en agressie/dominantie/loopbaankeuze/seksueel verlangen 
(vrouw: 200-440 picogram/ml bloed, man: 5000-6500 picogram/ml bloed)  

o bidirectionele relatie  
o oorspong geslachtsverschillen in hormonen?  

• chromosomaal: vrouwen 2 X chromosomen, affectieve stoornissen te relateren aan een mutant gen 
op het X-chromosoom  

 

Evolutionaire psychologische theorie: wel verklaring over oorsprong van verschillen  

 

Conclusie: combinatie van voorgaande 

• hormoon- en socialisatietheorieën: hoe geslachten verschillen  
• evolutionaire psychologie: waarom geslachten verschillen  
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6.2 VERKLARINGSMODELLEN MEAN LEVEL VERSCHILLEN IN INTELLIGENTIE  

Biologische verklaringsmodellen voor ‘g’:  

• hersengrootte – IQ (MacDaniel, 2005; correlatie .33)  
• snelheid van hersenontwikkeling (Lynn, 1994) verschilt voor jongens en meisjes  
• geen degelijke empirische evidentie voor deze claim  

 

 

Biologische verklaringsmodellen voor spatial intelligence:  

• evolutietheorie ~ grotere kans op voortplanting 
o bevoorrading, op zoek gaan naar eten  
o reikwijdte van leef-/paringsgebied, grotere afstanden  
o oorlog voeren – in hinderlaag lokken van andere mannen  

• testosteron en estradiol (een oestrogeen): Choi & Silverman (1996); mannen en vrouwen hebben 
verschillende oriëntatiestrategieën  

• lateralisatie: R = mentale rotatie en ruimteperceptie, L = taal  
o Rilea et al. (2004): mental rotation task; mannen R, vrouwen beiden (= minder efficiënt)  
o Haier (2005): MRI bij personen die WAIS aflegden (grijze materie: informatieverwerking, 

witter materie: transmissie)  

 

à grijze materie gelinkt met IQ op andere plaatsen voor mannen en vrouwen  

à vrouwen meer witte materie voor IQ, mannen meer grijs  
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Omgevingsinvloeden:  

• stereotypes buiten onderwijs 
o ouders laten jongens meer (ruimtelijk) exploreren, keuze van speelgoed door kinderen 

§ jongens: kiezen en spelen met blokken, auto’s, computergames, puzzels ~ ruimtelijke 
vaardigheden  

§ meisjes met poppen, winkeltje,… ~ verbale, sociale vaardigheden  
o reële geslachtsverschillen vind je ook terug in self-estimated intellgentie door ouders 

(Furnham): kunnen deze verwachtingen gaan bekrachtigen bij kinderen  
• stereotypes binnen onderwijs  

o studiekeuze  
o self-fulfilling prophecy in de klas  
o stereotype threat: personen hebben het gevoel dat anderen hen bekijken vanuit een negatief 

stereotype dat ze willen bevestigd zien  
• interactie technologie – SES 

o gebruik van computers in klas, visuele en technische ondersteuning van onderwijs  
o link SES – intelligentie  
o in lage SES geen geslachtsverschil in spatiale intelligentie  

 

 

7 MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS EN IMPACT EN REFLECTIES  

Zijn stereotypen accuraat? Swim (1994):  

• overbeklemtoning omtrent de agressiviteit van mannen en de verbale bekwaamheid van vrouwen  
• onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval  
• accuraat: mannen zijn meer rusteloos; mannen betere spatiële vaardigheden  

 

ES voor geslachtsverschillen in intelligentie en persoonlijkheid zijn relatief klein  

 

De verschillen binnen elke groep zijn veel groter dan tussen de groepen  
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CULTURELE VERSCHILLEN EN 
VERKLARINGEN  
1 BEGRIPPENKADER EN DEFINITIES  

1.1 DEFINITIE VAN CULTUUR (MATSUMOTO, 2000)  

“A dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to ensure their survival, 
involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors, shared by a group but harbored differently by each 
specific unit within the group, communicated across generations, relatively stable but with the potential to 
change across time.”  

• dynamisch: cultuur is niet statisch; spanningsveld tussen gedrag en cultuur  
• systeem van regels: niet te herleiden tot één of enkele regels  
• groepen en eenheden: gaat terug op verschillende niveau’s; verschillende analyseniveau’s  
• gericht op overleving van de groep: verschaft een raamwerk voor sociale orde en samenlevingen  
• attitudes, waarden, overtuigingen, normen en gedrag: binnen en tussen individuen  
• psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk  
• individuele variabiliteit binnen elke eenheid  
• intergenerationele overdracht en communicatie: relatief stabiel  
• met het potentieel om te veranderen in de tijd  

 

Beïnvloedende factoren:  

• fysieke omgeving  
• bevolkingsdichtheid 
• rijkdom 
• technologie 
• klimaat  

 

1.2 DIFFERENTIATIE VAN ANDERE BEGRIPPEN  

Optie voor een functionele definitie van cultuur >< definitie gesteund op sociale categorie/construct  

 

Sociale categorie-constructen:  

• direct geassocieerd met cultuur: ras, etniciteit, nationaliteit  
• indirect geassocieerd met cultuur: geslacht, seksuele oriëntatie, handicap à subcultuur binnencultuur  

 

Cultuur niet te reduceren tot één van deze sociale constructen  
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1.2.1 RAS  

Geen absolute correspondentie tussen ras en cultuur: gelijkenissen én verschillen  

 

Hoeveel rassen? 3 (Caucasian, Mongoloid, Negroïd) of 37? 

 

Cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, ras niet  

 

Variabiliteit binnen > tussen raciale groepen:  

• psychologische karakteristieken  
• genetische systemen (bloedgroepen, serumproteïnen, enzymen)  

 

Geen consensus over de oorsprong van rassen:  

• gemeenschappelijke voorouder – Afrikaans continent: 200000 jaar geleden  
• multipele afstamming vanuit verschillende regio’s  

 

‘ras’ als sociale i.p.v. biologische constructie  

 

1.2.2 ETNICITEIT  

Construct dikwijls gebruikt in de US: verwijst naar ras en cultuur à African Americans, Asians & Pacific 
Islanders, Latinos & Native Americans  

 

Ethnos: ~ mensen van een stam  

 

Phinney (1996): drie aspecten  

• culturele normen en waarden  
• etnische identiteit  
• attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus  

 

1.2.3 NATIONALITEIT  

Verwijst naar het land van herkomst; wordt dikwijls (ten onrechte) gelijkgesteld met cultuur  
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Dikwijls als categoriserend kenmerk gebruikt in odnerzoek:  

• makkelijk te operationaliseren 
• wat reflecteert dit? 

 

Er kunnen verschillende culturen zijn binnen één nationaliteit: ‘multiculturalism within countries’  

• dominante en perifere culturen  
• culturen van gelijk belang en omvang  
• intranationale diversiteit zal toenemen in de toekomst  

 

1.2.4 ADDITIONELE ONDERSCHEIDEN  

Op grond van: geslacht, seksuele voorkeur, fysieke/psychologische problemen,…  

 

Geslacht: gender roles à cultuurspecifiek of cultuuroverschrijdend  

 

Functionele onderscheiden of modetrends?  

 

Nuttig, maar geen eindpunt op zich  

 

>< ‘populaire’ cultuur:  

• gerelateerd aan artistieke stromingen  
• beïnvloedt niet noodzakelijk alle levensaspecten: beperkter qua impact, duur en formalisering en ook 

minder intergenerationeel overgedragen  

 

Samengevat: niet blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare kenmerken voor differentiatie  

 

1.3 PSYCHOLOGISCHE SUBDISCIPLINES  

Cross-culturele psychologen:  

• onderzoeken de validiteit van theorieën voor verschillende etnische of culturele steekproeven  
• kwantitatieve oriëntatie  
• IACCP; Journal of Cross-Cultural Psychology  
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Culturele psychologen:  

• onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden; ‘indigenous psychology’  
• gevarieerde methoden: veelal kwalitatief georiënteerd  

 

Intercultureel psychologen:  

• bestuderen de sociale processen/interactie tussen leden van verschillende culturele/etnische groepen  
• staan erg kritisch tegenover statistische vergelijkingen  
• L’Association pour la Recherche Interculturelle; boeken  

 

1.4 PANCULTURELE PRINCIPES VERSUS CULTUURSPECIFIEKE VERSCHILLEN  

Pike (1954): linguïstische concepten 

• phonetics: universele eigenschappen van gesproken geluid/taal  
• phonemics: betekenis die aan die geluiden wordt gegeven binnen een cultuur  

 

Berry (1969, 1989): etics versus emics  

• etics: aspecten die consistent zijn over verschillende culturen  
• emics: aspecten die verschillend zijn  

 

‘Imposed etic’: hypothesen, constructen, operationalisaties en verwerkingsmethoden geëxporteerd naar 
andere culturen  

 

1.4.1 ‘ETIC’ VERSUS ‘EMIC’ OF ‘ETIC’ ÉN ‘EMIC’  

Observatie: een gedrag kan zowel etic als emic zijn op hetzelfde ogenblik  

 

Vb variaties in oogcontact tijdens conversatie:  

• verschil: in eerste instantie emic geïnterpreteerd  
• onderliggend patroon is hetzelfde: respect tonen voor de andere in communicatie (etic)  

à verschillende analyseniveau’s in rekening brengne bij de studie van verschillen  

 

1.4.2 ETIC-EMIC ONDERZOEKSSTRATEGIEËN  

Berry (1989): i.p.v. ‘imposed etic’: pleidooi voor onderzoek gericht op ‘derived-etic’ conclusies  
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Parallelle ‘emic’-studies in een serie van verschillende culturen:  

• hoeveel culturen meenemen in de analyse? afhankelijk van studie-onderwerp  
• verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken  
• gerichte sampling (geen convenience samples)  

 

Panculturele conclusies: sterker naarmate variabiliteit in samples en methodes werd gebruikt 

 

2 AANDACHTSPUNTEN BIJ CROSS-CULTUREEL ONDERZOEK  

Equivalence: ‘a state or condition of similarity in conceptual meaning and empirical method between cultures 
that allows comparisons to be meaningful’ (Matsumoto, 2000) 

• noodzakelijk voor  
o concept en methode 
o validiteit 
o betrouwbaarheid  

• discussie: conclusies à kunnen deze ook differentiële impact hebben voor verschillende 
(sub)culturele groepen?  

 

Design:  

• veelal: kijken of culturen verschillen in termen van hun scores op een variabele  
• waarom verschillen culturen? Aandacht voor contextvariabelen  

o traditioneel analyses met individu als focus  
o ecologische of cultural-level analyses  
o resultaten niet extrapoleren van het ene niveau naar het andere  

• frequent gebruikte designs  
o cross-culturele validatiestudie (vb equivalentie van een construct)  
o etnografisch design (antropologisch veldwerk)  

 

Hoe cultuur definiëren: >< assumpties 

• landen/etniciteit ~ cultuur  
• groepen niet homogeen 
• stereotypen bevestigd  

 

Sampling culturen  

 

Sampling personen binnen elke cultuur: samples moeten equivalent zijn voor elk aspect, met uitzondering van 
cultuur (anders als confounder inbouwen) 
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Conceptualisatie en operationalisatie van variabelen: dezelfde term in twee culturen  

• kan verschillende betekenissen hebben  
• kan eventueel op verschillende manieren gemeten worden  

 

Greenfield (1997): sommige constructen zijn per definitie verschillend en onvergelijkbaar over culturen  

 

Taal en vertaling van operationalisaties:  

• backtranslation  
• decenter the original language (idiomatische uitdrukkingen)  

 

Onderzoeksomgeving:  

• bevraging op straat/supermarkt  
• deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken,… 

 

Culturele responsesets: ‘tendencies for a member of a given culture to use certain parts of a scale when 
responding’  

 

Mean-level verschillen >< verschillen tussen individuele leden van de groep (effectsizes bekijken)  

 

Interpretatie van de resultaten:  

• associaties tussen lidmaatschap en scores; geen causaliteit  
• dikwijls factoren gesuggereerd als verklaring die niet zijn onderzocht of gemeten  

 

Bias van onderzoekers bij de interpretatie van resultaten, vb gemiddelde scores op emotieschaal 

• amerikanen: 6 
• Hong kong Chinezen: 4 

 

Hanteren van (gedeeltelijk) niet-equivalente data:  

• geen vergelijking maken  
• niet-equivalentie reduceren: herschalen  
• niet-equivalentie interpreteren  
• negeren (uiteraard te mijden)  
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3 MODELLEN VOOR HET BESCHRIJVEN VAN CULTURELE VERSCHILLEN: HOFSTEDE & 
SCHWARTZ  

3.1 HOE VERSCHILLEN TUSSEN CULTUREN BESCHRIJVEN?  

Natuurlijke (ecological) en sociaal-economische (sociopolitical) indicatoren: Rummel (1972) à factoranalyse 
van 236 macrovariabelen: 7 factoren  

• economische ontwikkeling  
• grootte 
• politieke oriëntatie  
• buitenlands conflict  
• bevolkingsdichtheid  
• religie  
• intern conflict  

 

Objectieve versus subjectieve elementen van een cultuur:  

• wat men kan zien: kledij, techniek, architectuur,…  
• sociale normen, gewoonten, waarden,…  

 

Subjectieve elementen van een cultuur verder opgedeeld in:  

• domeinen: de kenmerken zelf 
• dimensies: de structuur en variabiliteit van de kenmerken  

 

Vooral de dimensies werden bestudeerd:  

• individu: primaire target voor meting  
• cultuur: na aggregatie over individuen  

 

3.2 HOFSTEDE’S DIMENSIES  

3.2.1 HOFSTEDE’S STUDIE VAN WERKGERELATEERDE WAARDEN  

Had toegang tot internationaal surveyonderzoek van personeel van ‘Hermes’ (IBM)  

• twee meetmomenten: 1967 / tussen 1971-73  
• 117000 respondenten  
• secundair materiaal: items over werk en werkgerelateerde materie en waarden  

 

Sampling uit bestand van service- en marketingpersoneel: 40 landen  
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Factoranalyse gemiddelde scores voor deze 40 landen=  

• na aggregatie over werknemers binnen een land  
• vierfactorenoplossing  

 

3.2.2 VIER (LATER VIJF) DIMENSIES  

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

 

Uncertainty avoidance: mate van planning en initiatieven om stabiliteit te installeren tegenover de 
onzekerheiden in het leven  

 

Individualism-collectivism: wordt identiteit ontleend aan individueel streven en verwezenlijkingen of aan 
lidmaatschap van de groep  

 

Masculinity-femininity: mannelijk versus vrouwelijk georiënteerd zijn van een cultuur  

 

Langetermijn- versus kortetermijnoriëntatie: keuze van de focus voor de inspanningen van mensen à de 
toekomst of het heden 

 

3.2.3 VERVOLG  

Later uitgebreid naar 50 landen  

 

Rangschikking van landen naargelang de socres op de vier dimensies (Oostblok- en Afrikaanse landen 
ondervertegenwoordigd)  

 

Power distance en individualism/collectivism sterk negatief gecorreleerd; conceptueel onafhankelijk  

 

Individualism/collectivism veelal gebruikt  

 

Klemtoon op ‘nationale’ cultuur, niet veralgemenen naar alle individuen à ‘ecological fallacy’  
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Evaluatie:  

• sampling beperkingen; kan ook als sterk punt worden gezien  
• datering  
• causaliteit: ‘culture’s consequences’: Westen individualistisch – welvaart  

 

3.2.4 CHINESE CULTURE CONNECTION (1987) 

Kritiek: Westerse bias van studie Hofstede  

 

Emic: Chinese informanten die waarden uit hun cultuur opsomden à vragenlijst  

 

Voorgelegd aan 50/50 m/v-en uit 23 nationale culturen  

 

Factoranalyse: 4-factorenoplossing à drie van de vier: substantiële overlap met Hofstede  

 

Hofstede suggereert nieuwe naam voor vijfde dimensie: Confucian work dynamism à long term versus 
present/past perspective  

 

3.3 SCHWARTZ’S STRUCTUUR VAN WAARDEN  

Beklemtoonde brede sampling:  

• culturen (Westers en niet-Westers)  
• fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, welbevinden  

 

56 waarden: ‘how much each value is a guiding principle in your life’  

 

50 landen, doorgaans studenten of leerkrachten  

 

Smallest space analysis: gelijkaardig patroon in 32 samples afkomstig uit 20 landen (lichte afwijking voor China 
en Zimbabwe)  

 

Conclusie: structuur van waarden vrij consistent  
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10 waarden onderscheiden binnen deze plots:  

• geen contradictie met Hofstede en Chinese groep  
• eerder meer specifieke aanvulling  

 

10 waardentypen na analyse van individuen binnen een cultuur: 

• power, achievement, hedonism, stimulation, selfdirection, universalism, benevolence, tradition, 
conformity, security 

• 45 van de originele 56 waarden hadden een stabiele positie over de verschillende landen à mean-
level aanlyse over landen  

 

 

Opnieuw smallest space analysis: 7 waardentypen (nu dicht bij Hofstede) 

• conservatism (intellectual en affective) vs autonomy: individualisme/collectivisme  
• mastery/hierarchy vs egalitarian commitment/harmony: power distance  

 

Link met typologieën voor de classificatie van sociale relaties: communal sharing, authority ranking, equality 
matching en market pricing  

 

4 CULTURELE VERSCHILLEN VOOR SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN  

4.1 GESLACHTSVERSCHILLEN OVER CULTUREN 

>< Mead (1935): meer representatieve sampling: meer consistentie  

 

Buss: studies naar partnervoorkeur à 37 culturen, N = 9500: beoordelen van 18 kenmerken gewenst bij een 
partner + rangordenen van 13 andere criteria van belang bij partnerkeuze 

• variantie verklaard door geslacht: 2;4%  
• variantie verklaard door cultuur: 14%  
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Mannen: youth, health, & beauty; vrouwen: earning capacity, ambition, en industriousness; maar zelfde top 4-
rangordening: begripvol, intelligent, enthousiast en gezond  

 

Grotere culturele verschillen (vb maagdelijkheid): 37% van de variantie verklaard door cultuur  

 

4.2 EMOTIONELE EXPRESSIE  

Blijdschap, dorefheid, woede, afkeer, verrassing en angst  

 

Interessanter is om te onderzoeken of deze emoties meer worden ervaren en getoond in diverse culturen  

 

Matsumoto et al. (1988):  

• US studenten: emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal; meer positieve emotionele 
reacties + meer verbale kadering; andere uitlokkende factoren  

• Japanse studenten: omgekeerd  

 

‘onderdrukte emoties bij Oost-Aziaten’: stressinducerende film versus neutrale film  

• alleen: geen verschillen tussen Amerikaanse en Japanse studenten  
• met proefleider: Japanse studenten lachten meer  

 

Conclusie: niet noodzakelijk verschillen in beleving/expressie op zich, maar wel in ‘display rules’  

 

Consistente bevinding over studies:  

• expressie en herkenning universeel; beleving en display rules meer cultuurgebonden  
• mensen in individualistische en laag PD-culturen reageren meer expressief; meer noodzaak hiertoe 

voor het in stand houden van sociale interactie  

 

4.3 PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN  

Op drie manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur:  

• evoked culture: verschillende omgevingscondities lokken een response set uit  
o coöperatief delen/egalitarisme en beschikbaarheid van voedsel  
o Belsky: opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie  
o eerbegrip en beschikbaarheid economische middelen: openlijke agressie 
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• transmitted culture: kenmerken doorgegeven in interacties tussen personen  
o moraal: goed en slecht: 5 jaar – volwassenen: .89  
o interdependence – independence ~ individualisme en collectivisme  
o Rhee et al. (1995): Local Korean, Identified Asian Americans, Unidentified Asian Americans, 

European Americans: zelfbeschrijvingen: trekken >< sociaal gerelateerd  
o self-enhancement 

§ in alle culturen, wel verschillen in termen van de mate waarin  
§ US meer self-enhancement >< Japan, Korea, niet alleen individueel, maar ook op het 

vlak van groepsvergelijkingen  
§ verklaringen 

• Aziaten doen meer/evenzeer aan impression management, maar laten dit 
niet blijken  

• reëel verschil  
• (indicaties voor beiden): geen echt afdoende onderzoek 

o variaties binnen culturen, vb sociale klassen: gehoorzaamheid/conformiteit versus 
onafhankelijk oordeel 

• cultural universals  
o expressie en herkenning van emoties  
o karakteristieken van mannen/vrouwen  
o FFM  

 

Big five: cross-cultureel goed repliceerbaar; ook vanuit emic standpunt  

 

Structurele gelijkhed impliceert niet noodzakelijk een gelijk belang 

 

Agressie:  

• veeleer als gedrag dan als trek geconceptualiseerd 
• uitlokkende factoren in acht nemen (kunnen verschillen per cultuur)  

 

Moord:  

• US versus UK: x7-8; Zuid-Afrika – UK: x35  
• Landau (1984): ~ toenemende stress en wegvallen van sociale support  
• Anderson & Anderson (1996): ~ in warm klimaat (via meer negatief affect en hostiliteit)  
• Archer & Gartner (1984): ~ landen met recent oorlogsverleden; legitimeert geweld  

 

4.4 INDIVIDUAL DIFFERENCES à DIFFERENCES BETWEEN CULTURES  

Agreggate across individuals with a culture: Sense?  
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Differences within a culture > differences among cultures:  

• individual differences  
• heterogenity within cultures: cultures are not homogeneous entities  

 

Correspondence between agreggate ratings and cultural stereotypes?  

 

Do aggregate ratings reflect such stereotypes? “kernel of truth”or not?  

 

Interactions among group factors: culture, seks, age,… stereotypes 

 

What is the impact on/importance for day-to-day/business interactions?  

 

5 NATIONAL CHARACTER-BEOORDELING  

5.1 AGGREGATE PERSONALITY RATINGS  

Personality Profiles of Cultures Project:  

• self- and peer ratings of personality: NEO-PI-R: aggregated across individuals; standardized scores (M = 
50; SD = 10)  

• parallels between self- and observer ratings (N, E, O, ~C)  
• aggregate scores make sense  

 

Aggregate FFM-ratings make sense:  
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5.2 SCHMITT ET AL. (2007, JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY)  

ISDP: International Sexuality Description Project  

 

56 nations  

 

Big Five Inventory (BFI)  

 

~ NEO-PI-R (only or N, E and C: r > .43)  

 

10 regions: North-America, South-America, Western Europe, Eastern Europe, Southern Europe, Middle East, 
Africa, Oceania, South and Southeast Asia, East-Asia  
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5.3 TERRACCIANO ET AL. (2005)  

FFM aggregate trait patterns ~ FFM national stereotypes?  

 

… in general no correspondence, though there are exceptions  

 

Popular stereotypes:  

• French: charming, agreeable  
• Americans: closed and conservative 
• Dutch: grudging, extraverted  
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6 DISCUSSIE  

Culturen maken verschil  

 

Meting: inspanningen voor doen  

 

Verschillen binnen culturen dikwijls groter dan verschillen tussen culturen  

 

Cultuur >< individu: opletten met generaliseren  

 

Stereotypen – aggregate traits  

 

Grenzen vervagen (niet alleen geografisch)  
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EVOLUTIONAIRE VERKLARINGEN  
1 EVOLUTIONAIRE THEORIE: PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN  

1.1 INTRODUCTIE  

Ieder individu: afstamming 

• overleving tot reproductieve leeftijd  
• reproductie (voortplanting)  

 

Elke mens: resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces 

 

Pre-Darwiniaans: wetenschap dat alles verandert  

• allerlei adaptaties 
• sommige species uitgestorven  

 

Darwin (“The Origin of Species” – 1859):  

• “adaptaties”: aanpassng aan de omgeving  
• pad en proces waarlangs deze adaptatie loopt: natuurlijke selectie  

 

1.2 NATUURLIJKE EN SEKSUELE SELECTIE  

Observatie: (te) veel nakomelingen; variabiliteit (tussen individuen van een soort)  

 

Varianten met betere adaptaties (succesvolle varianten): meer kans om hun lijn (~genen) verder te zetten à 
‘survival selection’  

 

Vijandige natuurelementen  

 

Adaptaties:  

• voedingsvoorkeur (proteïnen, vet,…)  
• angst van sommige dieren (bescherming)  
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“adaptief” wanneer het zinvol is voor het overleven van de soort  

 

Sommige kenmerken weinig adaptief: >< natuurlijke selectie  

 

Introductie tweede evolutionaire principe: ‘seksuele selectie’  

 

1.3 SEKSUELE SELECTIE  

Kenmerken die bijdragen tot ‘mating success’  

 

Twee vormen van selectie/competitie:  

• intraseksuele competitie: de winnaar kan genen meer doorgeven  
• interseksuele competitie: zoeken naar kwaliteiten in een ‘partner’  

 

Differentiële genenreproductie: reproductief succes relatief t.o.v. anderen ~ op grond van succesvolle survival + 
succesvolle mating competitie  

 

Hamilton (1964): ‘inclusive fitness theory’:  

• voortplanting op zich  
• ander gedrag nuttig bij het overleven van genetische verwanten  

 

1.4 INCLUSIVE FITNESS  

= je eigen reproductiesucces + de effecten die je hebt op de reproductie van genetische verwanten, gewogen 
voor de grootte van de genetische verwantschap  

 

Impliceert:  

• dat men risico neemt voor genetische verwanten (investering)  
• grootte van dit risico/investering functie is van genetische verwantschap  

 

IFT draagt bij aan het begrijpen van altruïsme: zorg voor eigen kinderen versus zorg voor andere kinderen,…  
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1.5 RESULTANTEN VAN HET EVOLUTIONAIR PROCES  

Adaptaties:  

• primair product van de evolutie  
• ‘a reliably developing structure in the organism, which, because it meshes with the recurrent structure 

of the world, causes the solution to an adaptive problem’  
o reliably: ontwikkelt geleidelijk en betrouwbaar tijdens de levensloop, maar met varianten  
o resultante van aspecten uit de omgeving  
o moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem (= elk probleem dat zich aandient in 

het kader van overleving of reproductie = evolutionaire uitdaging)  
• kernelement: ‘special design’: de eigenschappen van een adaptatie als oplossing voor een probleem: 

efficiëntie, precisie en betrouwbaarheid (~ sleutel die in een slot past)  
• adaptaties zijn op hun beurt vergankelijk i.f.v. zich wijzigende omgevingen  

 

Bijproducten van adaptaties, vb vorm van de neus om bril te dragen, bipedalisme om te surfen/skaten  

 

Random variaties, ‘evolutionaire ruis’: neutraal m.b.t. selectie  

 

Evolutionaire psychologie is dus primair gericht op beschrijving van adaptaties  

 

1.6 EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE: DRIE UITGANGSPUNTEN 

Domeinspecifiek: adaptaties zijn gericht op de oplossing van een specifiek probleem 

• adaptief: voorkeur ontwikkeld voor suikerrijk voedsel  
• geen direct nut voor de oplossing van andere problemen  

 

Talrijk: groot aantal adaptieve uitdagingen >< groot aantal adaptieve mechanismen  

 

Functioneel: onze psychologische mechaniscmen en systemen zijn functioneel afgestemd op het bereiken van 
een doel  

 

2 EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP DE MENSELIJKE NATUUR   

2.1 ERBIJ HOREN  

Hogan (1983): status (getting ahead) en acceptatie door de groep (getting along) als belangrijkste motieven 
(uitsluiting à overleven onmogelijk)  
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Baumeister & Tyce (1990): ‘sociale angst’ als een adaptatie om afkeuring/uitsluiting door de groep te vermijden  

 

Baumeister & Leary (1995): adaptieve functies van de groep voor het individu  

• delen van bronnen (voeding, info, gereedschappen,…)  
• beveiliging bieden tegen externe dreiging; defensie in groep  
• potentiële partners (reproductie)  
• groepen omvatten familie (altruïsme, zorg voor nakomelingen,…)  

 

Evidentie:  

• Elder & Clipp (1988): externe bedreiging à meer groepscohesie (oorlogsveteranen rapporteren 
hechte relaties met voormalige strijders; band hechter naarmate aantal gesneuvelden toeneemt)  

• Rabbie & Horwitz (1969): delen van bronnen à meer groepscohesie (meer oriëntatie op de in-group 
na toekenning van een reward aan één van de groepen)  

• MacDonald & Leary (2005): social pain theory  
o uitsluiting (sociale pijn) en fysieke pijn zijn gerelateerd aan dezelfde gebieden in de hersenen 

(anterieure cingulate cortex: verwerking van pijnsignalen)  
o uitsluiting is “letterlijk pijnlijk”  

 

2.2 HELPEND GEDRAG EN ALTRUÏSME  

Onderliggend principe van altruïstisch gedrag: is functie van genetische verwantschap (in dalende volgorde) 

• wie redden uit een brandend huis wanneer je maar één keer naar binnen kan? 
• Burnstein et al. (1994) 

o jongere verwanten meer geholpen dan oudere  
o personen met hogere reproductieve mogelijkheden worden meer geholpen (in 

levensbedreigende situaties)  
o life or death-situaties: jonge kinderen meest geholpen; 75-jarigen minst  
o variant hierop: hongersnood à curvilineair verband: piek op 10-jarige leeftijd  
o triviale situaties: 75-jarigen meer geholpen dan 45-jarigen  

 

 



 116 

 

 

2.3 EMOTIES  

Expressie van emoties universeel  

 

Drie evolutionaire perspectieven:  

• universaliteit als criterium voor adaptatie  
• emoties signaleren ‘fitness affordances’ (bv vermijden van situaties die de fitness aantasten)  
• manipulatiehypothese: emoties zijn ontwikkeld om de psychologische mechanismen van anderen te 

bespelen  

 

3 EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP GESLACHTSVERSCHILLEN  

3.1 GESLACHTSVERSCHILLEN  

Geslachten zullen verschillen in domeinen waar ze geconfronteerd werden met verschillende evolutionaire 
uitdagingen (adaptatieproblemen)  

 

Kernvraag vanuit een evolutionair perspectief op geslachtsverschillen: in welke domeinen zijn de geslachten 
met verschillende uitdagingen geconfronteerd? 

 

Agressie, jaloersheid, seksuele variatie en partnerselectie  

 

3.2 AGRESSIE  

Cross-culturele observatie: substantiële proportie van de moorden gepleegd door mannen op mannen  
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Evolutionaire verklaring:  

• theorie van “ouderlijke investering”: vrouw = het geslacht dat meer investeert in zorg voor het 
nakomelingenschap à selectief in partnerkeuze (interseksuele competitie) à intraseksuele 
competitie onder mannen  

• mannen kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwen à grotere reproductievariantie bij mannen 
(dan bij vrouwen): sommige mannen zullen veel nakomelingen hebben; anderen bijna geen = 
‘effective polygyny’  

• hoe groter de reproductievariantie tussen de geslachten, hoe heviger de competitie binnen het 
geslacht met de grootste variantie (= mannen), hoe meer agressie  

• soorten met hoge reproductievariantie zijn sterk seksueel dimorf: sterk uitgesproken verschil in 
grootte en structuur tussen mannetjes en vrouwtjes, vb 

o robben: 4 tot 1  
o chimpansees: 2 tot 1  
o mensen: mannen 12% groter  

• seksueel dimorfisme = evolutionair ontstaan door intraseksuele competitie, meer agressie bij soorten 
die sterk seksueel dimorf zijn  

 

3.3 JALOEZIE  

Fundamentele twijfel over het vaderschap; is doorgaans minder het geval bij moeders  

 

Hypothese: mannen en vrouwen zullen verschillen in het gewicht dat ze toekennen aan cues die jaloersheid 
uitlokken  

• mannen: meer gewicht aan seksuele ontrouw 
• vrouwen: meer gewicht aan factoren die het langdurig commitment van de man in gevaar brengen  

 

Resultaten: hypothesen bevestigd; ook met fysiologische metingen  

• beide groepen reageerden sterk afwijzend op de twee opties  
• bij geforceerde keuze: sterke verschillen in de lijn van de voorspellingen  
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Cross-cultureel? US, Duitsland, Nederland, Korea, Japan, Kroatië  

 

Alternatieve verklaringen:  

• mannen denken dat seksuele ontrouw leidt tot een romantische relatie met de rivaal (‘double shot’)  
• vrouwen denken dat verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw (‘reverse double shot’)  

 

Additioneel onderzoek (Buss et al., 1999): kiezen tussen twee à wat maakt je het meest van streek? 

• partner vormt een emotionele relatie met een ander, zonder seks  
• partner heeft een seksuele relatie met een ander, zonder emotionele band  

à 35% verschil tussen mannen en vrouwen (evolutionaire hypothese)  

 

 

Ander scenario: partner én seksueel én emotioneel gebonden aan een rivaal à wat vind je het ergste?: 63% 
van de mannen vonden het seksuele het ergst t.o.v. 13% van de vrouwen  

 

Geslachtsverschil nog groter wanneer men hoog scoort op dispositionele jaloezie  

 

Samengevat:  

• sterke cross-culturele replicatie  
• over verschillende methodes  
• double-shot en reverse double-shot hypothese verworpen  

 

4 DAVID BUSS: ONDERZOEK NAAR MATINGSTRATEGIEËN   

4.1 GESLACHTSVERSCHILLEN: AANTAL SEKSUELE PARTNERS  

Predictie: het geslacht dat minder investeert in zorg voor het nakomelingschap, zal minder selectief partners 
kiezen en zal vaker kiezen voor meerdere partners  
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Buss & Schmitt (1993): ongehuwde m/v universiteitsstudenten werden gevraagd hoeveel sekspartners ze 
willen in de toekomst  

• vrouwen: één tijdens de volgende maand en 4 tot 5 in hun hele leven  
• mannen: 2 in de volgende maand, 8 de volgende jaren en gemiddeld 18 in hun hele leven  

 

 

Schmitt et al. (2013): replicatie in cross-culturele studie (52 landen): universeel geslachtsverschil in verlangen 
naar seksuele variatie  

 

4.2 GESLACHTSVERSCHILLEN: SEKS MET EEN ONBEKENDE  

Clark & Hatfield (1989): US studenten (University of Florida) benaderd door iemand van het andere geslacht à 
drie condities 

• wil je met me uitgaan vanavond? (55%/50%)  
• wil je mee naar mijn appartement vanavond? (6%/69%)  
• wil je seks met mij vanavond? (0%/75%) 

à vrouwen: vonden aanpak erg grof, vreemde vraag  

à mannen: voelden zich gevleid; 25% weigeraars zochten verontschuldigingen  

 

Voracek et al. (2005): replicatie in Oostenrijk ~ identieke bevindingen  

 

Houding t.o.v. casual seks: mannen stonden hier meer positief tegenover à Oliver & Hyde (1993): d = .81, 
Petersen & Hyde (2010): d = .45  

 

Angier (1999) trekt deze verschillen in twijfel: vrouwen denken meer aan het gevaar dat verbonden is aan het 
optrekken met een vreemde  

 

Clark (1990): ‘misschien willen vrouwen wel seks met een onbekende, maar alleen als hun veiligheid is 
gegarandeerd’  
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M/V gecontacteerd door goede bekenden die een erg positieve beschrijvind van de onbekende gaven; nadien 
dezelfde vragen voorgelegd  

 

Resultaten:  

• date (91%/96%) 
• seks (5%/50%); niemand bracht veiligheid ter sprake, casual seks door vrouwen wordt minder 

geaccepteerd in onze maatschappij  

 

Johnson (1970): 48% van de Amerikaanse mannen t.o.v. 5% van de vrouwen interesse in buitenechtelijke seks  

 

Terman (1938): mannen (N = 769) – vrouwen (N = 770) 

• 72% van de mannen  
• 27% van de vrouwen verlangde naar buitenechtelijke seks  

 

Sigusch & Schmidt (1971): 46% van de Duitse mannen versus 6% van de vrouwen zou ingaan op een one-
nightstand  

 

Conclusie: hypothese bevestigd à vrouwen zijn selectiever in het kiezen van bedpartners, en kiezen vaker voor 
minder bedpartners  

 

4.3 GESLACHTSVERSCHILLEN: PARTNERVOORKEUR  

Hypothesen:  

• mannen: fysieke aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) 
• vrouwen: financiële middelen en potentieel  

 

Resultaten: hypothesen bevestigd; beide groepen classeerden andere kenmerken (persoonlijkheid!) hogerop in 
de hiërarchie  

 

Bevestigd in 37 culturen; gerepliceerd in 2011 

 

‘Structural powerlessness hypothese’ (SPH): alternatieve verklaring voor het verschil / Eagly & Wood (1999): 
mannen geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’ >< hoe hoger het inkomen/SES van de vrouw, hoe meer 
belang ze hecht aan financiële middelen en SES in een man  
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5 EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP INDIVIDUELE VERSCHILLEN   

5.1 INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

Moeilijkst te bestuderen en meest speculatief  

 

Vier evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen:  

• omgevingsinvloeden (~ eelt); bv stresserende omgeving: mensen hebben voorkeur voor onmiddelijke 
bevrediging (>< delayed gratification) en reproduceren op jongere leeftijd; speculatief en niet-causaal 
te interpreteren  

• interactie met andere persoonskenmerken: adaptieve zelfbeoordeling van sterktes en zwaktes, bv 
sociale interactie (mannen) en lichaamsbouw: succes van strategie (~ meer agressief of meer 
coöperatief) hangt af van lichaamsbouw (gespierde mannen, agressief/mager of zwaar: coöperatief) 
à agressie = reactief erfelijk  

• frequentie-afhankelijke selectie  
• geen universeel optimaal niveau van persoonlijkheidstrek  
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5.2 FREQUENTIE-AFHANKELIJKE SELECTIE  

Bv matingstrategie van vrouwen: 

• investering in het vaderschap 
• kwaliteit van het genenmateriaal  

 

Mogelijkheid dat ze moet kiezen: attractieve mannen kunnen kiezen voor korte relatievormen (de vrouw moet 
dan inboeten op het eerste criterium)  

 

Twee verschillende strategieën:  

• unrestricted marriage-strategie: attractiviteit à sexy sons – grote competitie tss mannen: succes daalt  
• restricted marriage-strategie: investering, ‘stage’ à meer vrouwen zoeken mannen om te investeren: 

succes daalt  

 

Succes van de strategie: afh v voorkomen in populatie à wanneer strategie meer voorkomt minder succesvol  

 

5.3 DIFFERENTIAL K-THEORY  

Differential K-theory (Rushton, 1985): tradeoff between parental investment and mating effort  

• K = dimensie gaande van laag parental investment/hoog mating effort (~ lage attachment in kindertijd, 
hoog machiavellisme, hoog risicogedrag) naar hoog parental investment/laag mating effort (~ hoge 
attachment in kindertijd, laag machiavellisme, laag risicogedrag)  

o K-factor is matig negatief geassocieerd met neuroticisme (-.24)  
o K-factor is sterk negateif geassocieerd met psychoticisme (-.67)  

• idee = de K-dimensie zorgt voor het ontstaan van individuele verschillen in persoonlijkheidstrekken  

 

 

5.4 NETTLE (2006): THE EVOLUTION OF PERSONALITY VARIATION IN HUMANS AND 
OTHER ANIMALS  

Observatie: traits, intelligentie,…: 30 – 60% genetisch  
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Hoe kunnen we deze genetisch bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren? 

 

Tooby & Cosmides (1990, 1992): “human genetic variation … is overwhelmingly sequestered into functionally 
superficial biochemical differences, leaving our complex functional design universal and species typical”  

 

‘winnowing effect of natural selection’: er zal weinig genetische variatie overblijven voor fitnessgerelateerde 
eigenschappen  

 

Bij natuurlijke selectie: onsuccesvolle varianten weg  

 

“heritable variation in a trait generally signals a lack of adaptive significance”  

 

Nettle gaat hiertegen in:  

• observatie: genetische variabiliteit is observeerbaar in alle soorten  
• verschillende mechanismen om dat te verklaren  

o soms zijn er alternatieve gedragsstrategieën mogelijk die even adaptief zijn  
o geen “universeel optimum” van wat het meest adaptief is  
o hierdoor blijft genetische variabiliteit bestaan  

• bestuderen hoe variatie kan voortbestaan ondanks selectie, én kan bijdragen tot fitness  

 

5.4.1 WAAROM KAN VARIATIE BLIJVEN BESTAAN?  

Mutatie introduceert nieuwe varianten (= bron van variatie) >< selectie verwijdert varianten (meer genen 
betrokken; grotere kans op genetische variatie)  

 

Trade-off: als twee niveaus op een trek (hoog en laag) dezelfde fitness hebben (allebei even goed zijn voor 
overleving en voortplanting), dan zou het verhogen van het trekniveau sommige aspecten van fitness 
verbeteren en tegelijkertijd andere aspecten van fitness verslechten (~ verschillende aspecten aan fitness)  

• investering op het ene gaat dikwijls ten koste van het andere  
• op ieder moment/plaats  

o een optimaal niveau van een trek (vanuit het standpunt van fitness)  
o kan heel vlug wijzigen  

 

5.4.2 TRADE-OFF  

Vinken op Daphne (Galapagoseilanden):  
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• 1977: enorme droogte  
• eerste effect: grotere vinken met langere snavels in het voordeel (voeden zich met zaden) 
• 1978: lichaamsgroote + 0.31%; snavel + 4% 
• 1978: opnieuw regen à genetische diversiteit bleef behouden  

 

Guppen (Trinidad):  

• overerfbare variatie in gedragseigenschappen, bv waakzaamheid  
• manifest in functie van andere visetende vissen in de omgeving (reeds over een periode van ongeveer 

20 jaar)  
o water zonder visetende vissen: minder waakzaam 
o water met visetende vissen: hoge waakzaamheid  

• natuurlijke selectie laat de populatiedistributie variëren in functie van de vijandige omgeving  

 

5.4.3 PERSOONLIJKHEID  

Trade-off: zowel voor- als nadelen gepaard met een stijgend trekniveau à individuele variabiliteit blijft bestaan  

 

Neuroticisme: 

• positieve effecten  
o angst heeft signaalfunctie voor gevaar 
o ‘kanarie’-functie  
o ook gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit  

• negatieve effecten  
o psychische stoornissen: depressie, angst  
o fysieke gezondheid = minder goed door chronische activatie van stressmechanismen  

 

Extraversie:  

• positieve effecten  
o sociabiliteit ~ aantal seksuele partners (grotere kans op voortplanting)  
o vluggere integratie in sociale groepen  
o optimisme (langer leven)  

• negatieve effecten 
o sensation seeking – risicogedrag  

§ ongevallen  
§ onveilige seks 

o echtscheidingen (kinderen “overlaten” aan stiefouderschap) 
o risico’s voor overleving (personal survival) en welbevinden van kinderen (offspring welfare)  
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Openheid voor ervaringen:  

• positieve effecten 
o exploreren van mogelijkheden  
o creativiteit wordt meer attractief gevonden door vrouwen (voornamelijk tijdens de 

vruchtbare periode in de cyclus) 
o poëten en kunstenaars hebben meer seksuele partners  

• negatieve effecten  
o schizotype eigenschappen; eigenaardige percepties  
o paranormale overtuigingen  
o psychose; schizofrene kenmerken  

 

Aangenaamheid: 

• positieve effecten  
o empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie  
o coöperatie brengt op 
o altruïstisch gedrag (cf inclusive fitness) en reciprociteit  

• negatieve effecten  
o weinig gevaloriseerd op het economisch slagveld  
o zodanig altruïstisch dat persoonlijke belangen ondergeschikt worden  
o “unconditional trust of other is almost never an adaptive strategy”  

 

Consciëntieusheid:  

• positieve effecten  
o werkgerelateerd 
o betrouwbaar 
o ambitie 
o zelfcontrole, bijsturing  

• negatieve effecten 
o perfectonistisch, inflexibel, rigide (OCPD, eetstoornissen) 
o opportuniteiten missen; zijn geen norm/regelbrekers  
o laten directe kansen liggen  

 

5.4.4 CONCLUSIES  

Trade-offs: gezien er geen onvoorwaardelijk optimaal niveau is van elk van de vijf trekken (met elk zijn costs en 
benefits) zal genetische variabiliteit (of individuele verschillen) blijven bestaan in de populatie  

 

MacDonald (1995): ‘fitness disadvantages at the extremes’ à heeft een stabiliserend effect voor gemiddelde 
scores  
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Nettle (2006): normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de richting van de selectie; dus geen 
stabiliserend effect, maar fluctuatie  

 

Opmerking: sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, maar toch blijft erfelijke variatie 
bestaan (vb fysieke symmetrie) à mutaties zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van asymmetrie  

 

6 BEPERKINGEN VAN DE EVOLUTIONAIRE THEORIE  

Adaptaties lopen over duizenden generaties: precieze selectieve krachten zijn moeilijk te achterhalen; soms 
speculatief  

 

Moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn veranderd  

 

Waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie  

 

Afhankelijk van de kennis over psychologische mechanismen; vb onderzoek omtrent jaloezie: welk zijn de 
uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee gepaard,…  

 

Verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch onderzoek  


