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ALGEMENE INTRODUCTIE 

INTRODUCTIE OP ASSESSMENT 

Assessment is een term die meer en meer gangbaar wordt.  

Begrippen 

• Psychodiagnostiek: diagnostiek (zit diagnose in vervat) wordt vooral gebruikt vanuit een medische 

context, dan denken we aan een syndroom met verschillende symptomen, we kunnen dat gebruiken bij 

psychiatrische diagnostiek, maar men wil afstappen van het medische begrip. Psychodiagnostiek is meer 

klinisch. 

• Diagnose: medische assessment 

• Psychologisch testen: duidelijk begrip maar omvat niet het hele assessment. Het is maar 1 aspect van 

het assessment, want je kan ook interviews doen of observaties. 

• Psychologische evaluatie: vooral in Franstalige landen, betekent hetzelfde als assessment 

• Psychometrie: internationaal wordt het meer gebruikt voor de mathematische methode die je kan 

gebruiken om testgedrag te gaan moduleren (bv: factoranalyse) 

• Assessment: begrip dat het meest wordt gebruikt 

DIAGNOSTIEK IN DE PSYCHOLOGIE  

Definitie van het beroep van psycholoog volgens de Belgische Psychologencommissie:  

“Een beroep dat zich richt op  

(1) evaluatie van,  

(2) interventie in,  

(3) onderzoek naar en ontwikkeling van methoden voor evaluatie van en interventie in en  

(4) disseminatie (uitbreiding) van informatie over menselijk gedragsmatig en mentaal functioneren op basis van 

de wetenschappelijke discipline van de psychologie” 

→ Laat duidelijk zien dat assessment wordt gezien als een centrale component van wat een psycholoog doet (bv: 

advies, therapie, interventie... als je dat correct wil doen moet je beginnen met assessment, namelijk de evaluatie 

van een persoon doen en dat netjes in kaart brengen). Wordt gezien als een essentieel deel van het beroep van 

een psycholoog, want vrijwel alle psychologen zullen ooit aan assessment doen.  

ENKELE GANGBARE DEFINITIES  

: onderscheiding (1), onderscheidingsvermogen, beslissing (2) 

→ Diagnosis komt uit het oud Grieks, namelijk het onderscheid aanbrengen en beslissingen nemen. We stellen 

kenmerken en specialisaties van personen, situaties of groepen vast. Men wil zeggen wat er specifiek van is. Je 

brengt onderscheidingen aan. We doen dat met een bepaalde doelstelling, namelijk tot een beslissing komen 

want je wil advies geven (bv: is dit een goede job voor u? Welke therapie past het best bij u? …). 

De Bruyn (1988): definieerde psychodiagnostiek als een systematisch beslissingsproces waarin verschillende 

theoretische en empirische onderzoekslijnen samengebracht worden. 
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→ Je komt aan de hand van die assessment tot een beslissing (werf je die persoon aan of niet? Ga je die persoon 

therapie geven of niet?). Samenbrengen van theoretische als empirische onderzoekslijnen! Observaties als 

theorie komen samen, data en theoretische begrippen zijn van belang.  

De Zeeuw (1983): individuele verschillen tussen mensen vaststellen om deze kennis toe te passen op het enkele 

individu, de persoon ten dienste van zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk opzicht. 

→ Gaat dat wat vernauwen tot enkel individuele verschillen, niet iedereen zal het hier eens mee zijn. De meest 

gebruikte vorm van assessment is onderzoek bij individuen. In de meeste situaties is de persoon zelf vragende 

partij, de persoon zelf zal er baat bij hebben dat de assessment objectief verloopt (bv: iemand aanwerven). Maar 

in de juridische context (of iemand bv. genoeg toerekeningsvatbaar is voor de feiten die iemand pleegde), zal het 

eerder in maatschappelijk opzicht zijn. 

Van Aarle (1990): op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en 

zijn omgeving met het oog op het nemen van beslissingen  

→ Een grote kritiek op assessment is dat het te hard gericht is op het individu, wordt vaak gezien als een stabiel 

kenmerk, terwijl individuen in een bepaald land leven, naar een bepaalde school gaan… Individueel gedrag wordt 

deels bepaald door de omgeving en niet enkel door kenmerken van die persoon. Kijken hoe de omgeving kan 

bijdragen.  

Walsh en Betz (2001): proces van hulp bieden aan personen met hun vragen en problemen 

(informatieverzameling, begrijpen van de informatie, integreren van de informatie tot een oordeel en advies, 

interventie om het probleem op te lossen) 

→ Gaan psychologisch assessment breed opentrekken, velen zullen zeggen dat interventie op zich niet behoort 

tot assessment. De therapie zelf valt er niet onder, wel dat je bepaalt of iemand therapie krijgt of niet, maar ook 

nagaan of therapie gewerkt heeft is belangrijk. Dus assessment na de therapie is ook belangrijk (bv: is een 

persoon minder depressief geworden?). 

Jäger & Petermann (1999): wetenschappelijke discipline die methoden ontwikkelt en toepast om relevante 

kenmerken van personen, groepen, situaties, instituties en zelfs voorwerpen vast te stellen, die vervolgens in 

een oordeel geïntegreerd moeten worden. 

→ Ze zeggen dat het een afzonderlijke WE discipline is, veel zeggen dat ze veel WE disciplines integreren en dus 

niet afzonderlijk is. Ze trekken duidelijk open dat het niet enkel gaat over individuele personen (bv: beoordelen 

hoe kwaliteitsvol een landschap is, wat is een kwaliteitsvol landschap?). 

Een psychologische test of vragenlijst is “… een systematische procedure om gedragingen te classificeren of te 

meten. Hij stelt in staat om een bewering te doen over een theoretisch attribuut of latente trek van personen of 

over niet-test gedragingen, bijvoorbeeld, criteriumgedrag, aan de hand van objectief vastgestelde antwoorden 

op een aantal items. De betekenis van deze antwoorden wordt duidelijk door ze te vergelijken met een 

representatieve steekproef, of binnen de persoon in de loop van de tijd of op verschillende tijdstippen.” (Drenth 

& Sijtsma, 2005) 

→ Gericht op psychologische testen of vragenlijsten, daar zullen we het vooral over hebben. Je kan op 

verschillende manieren aan assessment doen, maar veel van die andere procedures gaan niet op een 

systematische procedure te werk (zoals interviews), je gaat mensen op eenzelfde manier dezelfde vragen 

voorleggen maar ook taken laten doen en op voorhand bepalen hoe je de antwoorden gaat beoordelen en 

scoren. Je brengt veel objectiviteit binnen in de assessment procedure. Je wil uitspraak doen over een 

theoretisch component (bv: intelligentie want dat observeer je niet zomaar). Intelligentie zelf is een theoretisch 
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kenmerk, je gaat assessment doen om criterium gedrag te voorspellen, bv: hoe goed zal iemand het doen in een 

opleiding.  

Vaak gaat men de scores vergelijken met een representatieve steekproef, als mensen die test afleggen wil men 

zien waar een persoon zich situeert tegenover de representatieve steekproef. De score op zich zegt heel weinig, 

je hebt een referentiepunt nodig. Je kan ook de persoon vergelijken met zichzelf, namelijk is de persoon 

vooruitgegaan?  

The Board agreed a definition of assessment as a “systematic method or procedure for ascertaining the 

psychological characteristics of an individual or group of individuals, or the performance of an individual or group 

of individuals”. The Board emphasizes that it intends a broad view of ‘psychological characteristics’ (EFPA Board 

of Assessment). 

~ De Raad heeft overeenstemming bereikt over een definitie van assessment als een "systematische methode 

of procedure voor het vaststellen van de psychologische kenmerken van een individu of groep individuen, of de 

prestaties van een individu of groep individuen". De Raad benadrukt dat hij een brede opvatting van 

"psychologische kenmerken" voor ogen heeft (EFPA-beoordelingsraad). 

→ Je gaat psychologische kenmerken vaststellen op een of andere manier, gaat over persoonlijkheidskenmerken 

maar ook over prestaties. Uiteindelijk kan je dan zeggen welk niveau je haalt op een bepaalt domein en dat zegt 

ook iets over wat die persoon weet en kan.  

DRIE GROTE PRAKTIJKVELDEN  

Op ogenblik je psychologische diensten gaat aanbieden (mentale functioneren gaat bekijken), dan speelt 

assessment een belangrijke rol. Dit is uitgewerkt binnen 3 grote velden:  

1. Klinische en Gezondheidspsychologie 

• Is er sprake van een psychiatrische stoornis? Wordt gebruik gemaakt van het DSM-V maar ook 

van psychologische testen om bepaalde kenmerken in kaart te brengen zodat men kan nagaan 

of de persoon voldoet om een psychiatrische stoornis te hebben. 

• Wat is de draagkracht / last van een persoon? Bij draaglast kijk je naar de omgeving, wat komt 

hij tegen in de omgeving, kan hier iets aan gedaan worden? Kan je het individu zich leren 

aanpassen aan de omgeving of is het misschien beter dat de omgeving wordt aangepast? Is het 

individu sterk genoeg? 

2. Personeels-, Beroepskeuze, Arbeids- en Organisatiepsychologie 

• Voldoet de kandidaat aan de functie-eisen? Men gaat doen aan selecties, er wordt gekeken 

naar de psychologische kenmerken en of deze goed zijn voor die bepaalde job. 

• Heeft de arbeidsorganisatie een goed ‘sociaal klimaat’? Hoe functioneert de organisatie? 

Voelen mensen zich ondersteund door hun werkomgeving? Hebben ze een stem als zaken 

verkeerd lopen? 

3. Onderwijspsychologie 

• Is er sprake van een hoge begaafdheid? Advies voor kinderen ivm met studiekeuze, zit het kind 

op zijn plaats? Is het kind hoogbegaafd en hoe kan het dan goed worden gestimuleerd? 
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GESCHIEDENIS VAN DE ASSESSMENT 

Welke fouten heeft men in het verleden gemaakt en zou men beter niet meer maken? Vanuit het verleden 

begrijpen dat er bepaalde gevoeligheden zijn, omdat men bepaalde keuzes heeft gemaakt.  

GESCHIEDENIS VAN DE PSYCHOLOGISCHE ASSESSMENT  

• Theorievorming: welke evoluties hebben plaatsgevonden in de theorie die hebben geleid tot hoe 

assessment er nu uitziet. 

• Meetmodellen: ontwikkeling van de psychometrie, hoe kunnen we meten formeel vorm gaan geven? 

• Testbeweging: geschiedenis van de ontwikkeling van instrumenten die op een systematische manier 

worden toegepast. 

GESCHIEDENIS VAN DE THEORIEVORMING  

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

• Filosofie van Descartes: onderscheid tussen lichaam en ziel → kenmerken van het lichaam zijn 

meetbaar, maar die van de ziel niet. 

Descartes is bekend van zijn dualisme. De ziel kon je volgens hem niet WE of op een systematische 

manier bestuderen. Het lichaam had een extensie en kon wel wetenschappelijk bestudeerd worden.  

• Experimenteel onderzoek van Fechner & Wundt: relatie tussen lichaam en geest → Wat is de 

verhouding tussen de objectieve sterkte van een stimulus en de waarneming ervan? 

Bepaalde aspecten van het psychologische functioneren en objectieve aspecten nagegaan.  

Wet van Fechner: De subjectieve ervaring is proportioneel aan de logaritme van de stimulusintensiteit.  

Fechner bracht een verband in kaart tussen de fysieke intensiteit van 

een stimulus (bv: hoe luid is een toon) en hoe het wordt 

waargenomen door een persoon. Dat verband was duidelijk en kon 

worden weergegeven via een logaritmische functie. Kleine verschillen 

in intensiteit neemt men goed waar, naarmate die groter worden 

wordt dit moeilijk. Dat kon systematisch goed in kaart gebracht 

worden.  

• Wundt (grondlegger experimentele psychologie): Individuele verschillen in snelheid van 

zenuwgeleiding zijn oorzaak van verschillen in waarneming. Hij maakte meetinstrumenten door de 

snelheid van zenuwgeleiding te meten.  

Heeft bijgedragen tot psychologische assessment want wou meetinstrumenten maken om individuele 

verschillen vast te stellen (bv: zenuwgeleiding). 

Opkomst van empirisch pragmatische epistemologie in VS. 

→ Wanneer we kijken naar assessment zien we dat het heel vaag was, men kreeg niet goed greep op wat 

intelligentie was. Vanuit een sterk theoretisch filosofisch standpunt was dat niet goed, want wat zijn we met een 

begrip dat men niet goed kan weergeven of vatten in een theoretisch kader? Maar vanuit een pragmatische 

epistemologie ging men die benadering wat verschuiven. De vraag ‘wat kan je er mee doen’ kwam sterk naar 

boven, de toepassing van die kennis en toen bleek intelligentie wel bruikbaar te zijn. 
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GESCHIEDENIS VAN DE MEETMODELLEN  

Voorlopers: ontwikkeling van theorie van meetfouten (Laplace, Gauss, & Legendre). Ontwikkelde theorie rond 

meetfouten vanuit de positieve wetenschappen. Gausscurve is van toepassing op het meten van fysische 

fenomenen, want fouten vertonen een Gausscurve met eerder kleine afwijkingen. 

Karl Pearson: toepassing op menselijk oordelen. Heeft ook begrip correlatie ontwikkelt, het begrip meetfouten 

heeft hij toegepast op menselijke oordelen. Mensen delen een lijnstuk niet altijd gelijk in twee, ze doen dat niet 

perfect, enkel over het algemeen, want gemiddeld genomen doen ze het wel perfect. Maar verschilt van keer tot 

keer. De kleine wijzigingen volgen een Gausscurve.  

Charles Spearman (1910): betrouwbaarheidscoëfficiënt als correlatie tussen twee testhelften. Heeft 

factoranalyse mee helpen ontwikkelen, als je een intelligentietest hebt kan je die in twee delen. Als je die in twee 

deelt zou je eigenlijk hetzelfde resultaat moeten krijgen want er wordt verondersteld dat die hetzelfde meten, is 

dat niet het geval dan heeft dat te maken met onbetrouwbaarheid in het meten. Als we de correlatie heeft kan 

men berekenen hoe groot die betrouwbaarheid is.  

Klassieke testtheorie: Gulliksen (1950) en Lord & Novick (1968)  

• Ware score is de waarde over een oneindig aantal herhalingen 

• S (geobserveerd getal) = T (ware score over oneindig aantal keren) + E (fout) → toepassing van 

meetfouten op psychologische observaties,  

Twee belangrijke boeken van de psychometrie. 

Item response theorie: Georg Rasch 

• Kans op correct antwoord gemodelleerd als logistische functie van 

vaardigheid van persoon en moeilijkheidsgraad van item 

Hij voorstelt een mathematisch model voor om antwoorden op items mathematisch te modeleren. 

Veronderstelt een latente variabelen (een kenmerk van een persoon dat niet observeerbaar is), en je hebt items 

die dat meten. Elk lijnstuk stelt een item voor en de kans van 

een persoon met een bepaalde vaardigheid om dat item 

goed op te lossen. Als je over een hoge vaardigheid beschikt, 

heb je een grotere kans om de moeilijke items op te lossen 

en ben je vrij wel zeker dat je de gemakkelijke items zal 

kunnen oplossen. Hoe gemakkelijker het item hoe groter de 

kans is dat je dit oplost.  

GESCHIEDENIS VAN DE TESTBEWEGING  

Historische voorlopers: 

• Selectiesysteem van het Chinese keizerrij  

o Ontstaan in 605 tijdens de Sui dynastie: werden al grootschalige assessments gedaan 

o Afgeschaft in 1906 tijdens Qing dynastie: in het Chinese keizerrijk werden dus al lang mensen 

geselecteerd.  

o Hiërarchisch selectiesysteem met selecties op districts-, provinciaal- en hoofdstedelijk niveau. 

Als je het goed deed kon je topposities innemen.  
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o Sterk georiënteerd op kennis van Confuciaanse teksten en filosofie, hiervoor moet je 

taalvaardig zijn, je moet abstract kunnen redeneren, deze zaken zitten ook in 

intelligentietesten. Dus zaken van die Chinese taken zit ook voor een deel in onze testen, we 

zouden mogen verwachten dat er een overlap is tussen de resultaten van die 

selectieprocedures en de huidige resultaten van intelligentietesten. 

o Zeer grote druk (high stakes selection) 

o Bestrijden van fraude: links zie je spiekondergoed, rechts zie je een examencentrum in de 19e 

eeuw, je ziet aparte hutjes en daar werden ze 

in opgesloten zodat ze door niemand geholpen 

konden worden. Ook vermijden dat de 

beoordelaar het handschrift kon herkennen, 

daardoor gingen soms anderen de 

antwoorden noteren. 

Universitaire examens: Bologna (13de), Oxford (17de), vanaf 1860 veralgemeend in Europa en de VS. Het meten 

van prestatie wordt gezien als een belangrijk aspect van psychologisch assessment.  

Voorlopers vanuit de psychiatrie: 

• Esquirol (1850) en Segin (1860): idiotie (aangeboren mentale aandoeningen) versus dementie (mentale 

aandoeningen die opkomen maar ook weer kunnen weggaan) 

→ Op het ogenblik mensen mentale problemen hadden werden ze naar een instelling gebracht zonder 

behandeling, zij probeerden voor het eerst in kaart te brengen wat er aan de hand was.  

• Classificatiesysteem van Kraepelin: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Ontwikkelt 

voor alle mogelijke symptomen of aandoeningen mensen kunnen hebben. 

• Medisch model: syndroom als gevolg van pathologisch proces. Bij Alzheimer zien we veranderingen in 

de hersenstructuur, men ziet dat hersencellen afsterven en samenklitten. Dit zorgt voor weinig 

oriëntatie...; deze medische oorzaken vormen het syndroom. We kunnen dat voor heel veel zaken niet.  

• DSM als geheel van afspraken: recente discussie over DSM-V (vb. Persistent Complex Bereavement 

Disorder (langdurig rouwen). Bij al die aandoeningen is er geen duidelijke medische oorzaak, eerder 

een geheel van afspraken. Namelijk als je minstens zoveel symptomen hebt zal je behoren tot die 

aandoening waardoor een diagnose gesteld kan worden.  

Is langdurig rouwen wel een aanwijzing dat er een probleem is? Of is dit gewoon een normale reactie 

op het overlijden van iemand die je heel graag hebt?  

MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI)  

Hathaway & McKinley (1943): psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten efficiënt inventariseren (in kaart 

brengen). 

Vertrokken bij het identificeren van 1000 potentiële items, die peilen naar symptomen van mentaal 

disfunctioneren: bestaande vragenlijsten, beoordelingsschalen, psychiatrische interviews, handboeken 

psychiatrie, persoonlijke ervaring (504 geteste items, gereduceerd op basis van betekenisoverlap). Items 

voorgelegd aan klinische groepen en normalen. 

MMPI: Itemselectie Klinische schalen 

• Welke items onderscheiden, differentiëren 
klinische groepen van normalen. 

• Welke items onderscheiden klinische 
groepen onderling  

• Hypochondrie (Hs): lichamelijke klachten 

• Depressie (D): depressie 

• Hysterie (Hy): gebrek aan maturiteit 

• Psychopathie (Pd): deviant, 
autoriteitsconflict 
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Je krijgt een profiel van de validiteitsschalen, 

hebben we de goede indicaties dat de persoon dat 

eerlijk heeft ingevuld?  

Je krijgt een profiel op de klinische schalen.  

Dit is een typisch voorbeeld van een empiristisch 

ontwikkeld instrument, je vertrekt van een groot 

aantal items en mensen met diagnose en 

normalen en dan ga je na wat nu net het verschil 

van scores is tussen deze mensen.  

 

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VOOR ONTSTAAN VAN TESTBEWEGING  

• Sterke bevolkingsgroei 

• Industrialisering 

• Verstedelijking: verhuis van platteland naar de steden, maatschappelijke problemen komen dus ook 

meer naar de steden (ziektes, uitbuiting…) 

• Complexer worden van maatschappij, in een dorp kent iedereen iedereen, wanneer je in een grote stad 

woont ken je maar een aantal mensen en hoe kan je dan de juiste man op de juiste plaats krijgen? Er 

was behoefte aan eenvoudige manieren om psychologische kenmerken in kaart te brengen en daarmee 

aan de slag te gaan. 

Sir Francis Galton (1822-1911) 

• Neef van Charles Darwin: genetische benadering. Galton heeft de benadering van Darwin (Survival of 

de fittest) gaan toepassen op individuen en dus niet meer genetische verschillen tussen soorten, maar 

binnen dezelfde soort. Hij zei dat via assessment je deze genetische verschillen in kaart kon brengen.  

• Matige, niet-psycho-pathologische vormen 
ontdekken 

 => Empirische itemselectie 
 
Achtergrond is zeer empirisch.  

• Mannelijkheid/ Vrouwelijkheid (Mf): 
mannelijke vs vrouwelijke interesses 

• Paranoia (Pa): achterdocht, vijandigheid 

• Psychasthenie (Pt): angstig, gespannen 

• Schizofrenie (Sc): vervreemding, 
teruggetrokken 

• Hypomanie (Ma): uitgelaten, veel energie 

• Sociale introversie (Si): introversie, verlegen 
+ VALIDITEITSCHALEN: Als je mensen 
zelbeoordelingsvragen voorlegt zullen ze deze niet 
altijd correct beantwoorden. 

• Leugen (facking good): gaat na in welke mate 
mensen zich beter voordoen dan ze zijn (bv: 
ik lieg nooit) 

• Infrequentie (facking bad): zich veel slechter 
voordoen dan ze zijn. Systematisch zeer 
slechte symptomen over verschillende 
gebieden aanduiden. (bv: misschien in 
voordeel als je niet toerekeningsvatbaar 
wordt geacht) 

• Defensiviteit (ontkenning): niet per se goed 
of slecht maar wel de diagnose hebben.  
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• “Whenever you can, count”, basis van het klassieke assessment nu, je gaat gedrag en mentale 

kenmerken op een systematische manier bevragen, dat omzetten in cijfers en er een score aan geven. 

Hij is de eerste die op zo’n grote schaal mensen is gaan testen, vooral fysische/psychofysische testen. 

• “Inquiries into Human Faculties and its development” (1883): fysische en psychofysische metingen (in 

de traditie van het Engels empirisme) 

• Intelligentie = “overall constitutional fitness” 

Niet zomaar iets dat kan los gezien worden van iemand anders, hij ging er van uit dat fysisch gezond 

zijn en intelligentie samenhangen en samen een onderdeel vormen van de overall constitutional 

fitness. Wanneer mensen ouder worden zien we die twee vaak wel samen komen (namelijk mensen die 

zowel fysisch als mentaal achteruitgaan), maar is dat wel echt de oorzaak? 

• Co-relations: hij zei heel duidelijk dat we op zoek moeten gaan naar co-relations, idee om inzicht te 

krijgen in hoe mensen van elkaar verschillen moeten we kijken naar co-relaties en dat is de basis van 

assessment of psychologie. De eerste die onderzoek deed of er een correlatie was tussen de 

hoeveelheid en intensiteit van mensen die bidden en herstellen (maar geen verband gevonden). 

James McKeen Cattell 

• Leerling van Wundt en Galton (Angelsaksische traditie), hij heeft de testen van Galton nog verder gaan 

ontwikkelen.  

• Mental Tests met fysiologische en sensorische focus (1890), vb: 

o Sterkte van handgreep 

o Snelheid van handbeweging 

o Onderscheiden van gewichten 

o Oordeel over verstreken tijd 

o Hoeveelheid druk nodig om pijn te voelen, hoeveel druk moet je uitvoeren tot mensen pijn 

voelen?  

• Wissler (1901), maar Jensen (1998)  

Wissler is een student van Cattell en neemt mental tests af van studenten en komt tot de conclusie dat 

heel de theorievorming in de traditie van Galton nergens op slaat. Wissler is dan verdergegaan in de 

antropologie. Die testen bleken niets te voorspellen, en ze hingen onderling niet samen. Een 

theoretische veronderstelling bleek niet te kloppen, dit heeft het einde van de cognitief psychologische 

benadering betekend tot de jaren 60. 

Wanneer je mensen heel eenvoudige taken voorlegt, is dat weldegelijk gecorreleerd met intelligentie. 

Maar deze taken waren veel te onbetrouwbaar bij Galton voor het meten van intelligentie. Als we dit 

meten met betrouwbare taken, dan vindt men wel een correlatie, dus betrouwbaarheid is belangrijk! 

 

Alfred Binet (Franse traditie, grotere theoretische modellen) 

• Focus op hogere mentale processen 

• Eenvoudige taken die aandacht houden 

• Selecteren voor bijzonder onderwijs 

• 1905: eerste test, deze test bleek te werken maar werd snel verder uitgewerkt en geobjectiveerd.  

• 1908: mentale leeftijd (IQ = MA (= mentale leeftijd) / CA (= chronologische leeftijd) *100), als het getal 

boven de 100 lag zit het kind voor op zijn leeftijd, lager zit hij achter. Het is niet stabiel naar de oudere 

leeftijd toe. De toename blijft niet hetzelfde want naarmate we ouder worden, wordt deze eerder 

stabiel. Dus deze formule is problematisch als je dit gebruikt bij oudere kinderen.  

• 1911: met vijf items per leeftijdscategorie 



9 
 

• Verder in VS ontwikkeld door Terman: Stanford-Binettest (Termites), IQ gaan berekenen aan de hand 

van een referentie steekproef. Met die test heeft hij kinderen geïdentificeerd die zeer hoog scoorden 

en is die longitudinaal gaan opvolgen (= The Termites). 

Veel testjes waren saai, dus Binet 

moest toezien dat de testen wel 

aandachtig werden gedaan, hij 

deed testen bij zijn eigen 

kinderen. Maatschappijen komen 

tot de conclusie dat ze mensen 

moeten opleiden, en er wordt een 

algemene leerplicht ingeschakeld. 

Dan werd ontdekt dat niet elk kind 

goed kan functioneren, of goed 

kan volgen in de school. Dan moet 

je dus gaan selecteren wie niet 

mee kan en moet je bijzonder 

onderwijs inschakelen.  

→ Je hebt taken die kinderen op een bepaalde leeftijd typisch kunnen uitvoeren.  

Henry Herbert Goddard 

• Past Simon-Binet-test toe in “training school for feeble minded boys and girls”, regelmatig kregen ze 

kinderen waarbij ze moesten na gaan of ze ‘feeble minded’ waren, of ze een mentale aandoening 

hadden. Het bleek dat hij tot een betrouwbare diagnose kon komen met deze test. Hij is deze test enorm 

gaan propageren. In sommige klassen was het niet ongebruikelijk om op zijn persoonskaartje ook het 

IQ te vermelden.  

• Overtuigt hele geledingen van Amerikaanse maatschappij van gebruik van IQ-tests 

• Testen van immigranten: ongeveer 80% van Oost-Europese migranten gediagnosticeerd als “morons”, 

mensen met een lichte mentale beperking. Hij nam IQ testen af bij migranten die toekwamen op Ellis 

Island, dit kwam omdat velen de taal niet machtig waren en uit slechte omstandigheden kwamen. 

Belangrijke oorzaak van zeer lage scores + je kan dus op basis van deze intelligentietest geen uitspraak 

doen over de genetische mogelijkheden (volgens Binet).  

• Aanhanger van eugenetica, in de Angelsaksische wereld ging men er wel van uit dat die test een directe 

blik gaf op iemand zijn genetische mogelijkheden. Veel mensen die hier aanhanger van waren, waren 

ook lid van de socialistische oriëntaties, niet heel eigen aan 

extreemrechtse gedachtegang, de katholieke kerk toonde hier 

verzet tegen. 

Yerkes: groeptests in het leger, in plaats van individuele afnames.  

• Army Alpha-test (1921) 

o Opvolgen van mondelinge instructies 

o Rekenkundig redeneren 

o Praktisch oordelen 

o Synoniem-antoniemparen 

o Door elkaar gegooide zinnen 

o Cijferreeksen aanvullen 

o Analogieën 

o Informatie (algemene kennis) 
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Men keek naar algemene vaardigheden en niet specifiek voor het leger, vinden mensen deze test dan relevant, 

heeft invloed op hun motivatie? Ook geen spatiale vaardigheden, maar veel van die vragen zie je vandaag ook 

terug in intelligentietesten naar voor komen. Hoe je intelligentievragen opstelt, hebben we al vanaf de eerste 

wereldoorlog. Het bleek mogelijk om grote groepen op een betrouwbare manier te testen en individuele 

verschillen vast te stellen.  

• Army Beta-test (non-verbale test via pantomime):  

o Visueel-perceptuele tests (bv: wat ontbreekt in een figuur) 

o Motorische tests (bv: wat kunnen mensen motorisch doen) 

Hij was zich bewust van de taalkundigheid, daarom ontwikkelde hij een tweede (niet-

verbale test). Het is beperkt wat je hiermee kan meten. De aandacht is ook een 

probleem, want komt zeer saai over waardoor er een probleem is met de motivatie van 

de participanten.  

Brigham (1923) in A study of American Intelligence: “… process of racial intermixture … with the resulting 

deterioration of American intelligence”. 

In de tweede wereldoorlog werd dit wel op een systematische manier gebruikt, maar in 1923 is daar wel een 

grote studie op gebeurd. Hier werd gevonden dat er grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen (grootste 

verschil blank-zwart). Pas in jaren 60 werd dit zwaar bekritiseerd, het probleem was de aanname dat onze 

intelligentietesten rechtstreeks toegang gaven tot aangeboren intelligentie. Maar men vond dat meisjes niet 

lager scoorden dan jongens of het zelfs beter deden. Wordt gekenmerkt door koloniaal en seksistisch denken 

want vrouwen hadden veel minder toegang tot onderwijs. Hebben ook bijgedragen tot meer gelijke 

behandelingen. Men moet dus voorzichtig zijn met a priori aannames (intelligentie testen geven ons direct inzicht 

in genetische mogelijkheden). Tegenreacties dat intelligentie niet genetisch is… Het verhaal is genuanceerd, niet 

rechtsreeks toegang tot iemands genetische mogelijkheden. 

Toegepast op andere typen tests: SAT (selectie voor hoger onderwijs), persoonlijkheid 
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INTRODUCTIE OP INTELLIGENTIE  

IQ-TESTING  

Binet-test, en daarbij ook het werk van Terman en Goddard, zorgde ervoor dat er maatschappelijk gezien heel 

wat was te doen over de waarde van intelligentie. 

Het was een rage om op je visitekaartje ook je IQ te vermelden en dus heel populair! 

Er is heel wat discussie ontstaan over de vraag: ‘wat is die IQ-test en wat wordt er eigenlijk mee gemeten?’ 

→ Twee tegengestelde antwoorden (die beiden interessant en problematisch waren): 

Lippmann (1922):  

• “The intelligence test, then is an instrument for classifying a group of people, rather than a measure of 

intelligence. People are classified within a group according to their success in solving problems which 

may or may not be tests of intelligence. They are classified according to the performance of some 

Californians in the years 1910 to about 1916 with Mr. Terman’s notion of the problems that reveal 

intelligence. They are not classified according to their ability in dealing with the problems of real life 

that call for intelligence”. 

~ De intelligentietest is dus eerder een instrument om een groep mensen in te delen dan een maatstaf 

voor intelligentie. Mensen worden binnen een groep ingedeeld naar hun succes bij het oplossen van 

problemen die al dan niet intelligentietests kunnen zijn. Zij worden ingedeeld volgens de prestaties van 

enkele Californiërs in de jaren 1910 tot ongeveer 1916 met het begrip van de heer Terman van de 

problemen die intelligentie aan het licht brengen. Zij zijn niet ingedeeld naar hun vermogen om de 

problemen van het echte leven, die intelligentie vereisen, aan te pakken". 

 

Lippmann was een journalist. Hij zegt dat de intelligentietesten geen intelligentie meten, ze laten toe mensen 

te classificeren maar die taken zijn niet relevant in het dag dagelijks leven. Dus is niet gelijk aan wat we in het 

dag dagelijks leven intelligentie zouden noemen. Hij stelt dus de operationalisering in vraag. Tot nu toe is er nog 

niemand in geslaagd om een andere test te maken die niet correleert met de bestaande testen. Merk op dat hij 

intelligentie niet definieert.  

 

Boring (1923) 

• “Intelligence is what the intelligence tests test.” 

→ Operationele definitie: definieert het construct (intelligentie) door een operatie, namelijk een 

psychologische test, de meting. Hij zegt dat intelligentie is wat door de test wordt getest, dus definieert 

intelligentie op zichzelf niet. We meten iets, en daar kunnen we zeker van zijn, en die metingen proberen 

van alles te voorspellen. Die testen meten intelligentie en we gaan dan zien wat die testen allemaal 

doen. Intelligentietesten bleken later met van alles en nog wat te correleren.  

 

Als je vandaag de dag meent dat de intelligentietesten niet intelligentie meten (zoals Lippmann), dan moet je in 

staat zijn om een nieuwe test te ontwikkelen die niet correleert met de bestaande testen van intelligentie. Je 

moet dus een intelligentietest ontwikkelen die wel intelligentie meet als je zelf kritiek hebt.  
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Kunnen IQ testen bekijken in de enge en brede betekenis van IQ. 

• Enge betekenis: wanneer we IQ gebruiken, dan zouden we moeten bedoelen de score die we bekomen 

op basis van een IQ test. IQ moeten we gebruiken in de enge betekenis, het verwijst naar de score op 

de test. IQ is hetgeen wat we berekenen op basis van een intelligentietest en is perfect zinnig (= een 

score die we gebruiken op basis van een test of testbatterij). Vele mensen gaan in de praktijk IQ 

gebruiken om te verwijzen naar het begrip intelligentie, maar dat mag alleen wanneer je een strikt 

operationele definitie hebt. Als we het dus over IQ hebben, dan spreken we niet over het begrip op zich 

maar over een manier waarop we het begrip hebben gemeten. 

• Brede betekenis: Sommigen gebruiken gewoon IQ en bedoelen intelligentie, maar dat is problematisch 

want dan zeg je dat zowel het begrip als de meting hetzelfde zijn. 

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

→ Je krijgt allerlei taken die niet aansluiten bij wat in het dagelijkse leven als intelligent wordt beschouwd 

(vreemde taakjes), maar het blijkt toch te werken. Met een matrix-redeneertaak kun je weldegelijk voorspellen 

wat iemands kans is om een ingenieursopleiding succesvol af te werken. 

Van het testen van kinderen naar het testen van volwassenen. Je verwacht dat kinderen met ouder worden een 

groter cognitief vermogen krijgen. Bij volwassenen kijken we hoe een persoon zich situeert tegenover de 

referentiegroep.  

• Bij kinderen een sterk validiteitsargument: oude kinderen gaan beter presteren 

• Bij volwassenen hebben we probleem met hoe we IQ berekenen + moeten het ook op een andere 

manier gaan valideren. 

Van individueel testen naar testen in groep: classificatie (Army Alhpa en Army Beta Tests) en selectie. Gebruik 

van intelligentietesten op grote schaal. Bij classificatie moet iedereen een plaats krijgen (bv: de soldaten zo goed 

mogelijk inzetten). Bij selectie heb je bv een job en zoek je de beste persoon voor die job. Heeft ervoor gezorgd 

dat intelligentietesten zijn verspreid geraakt want je kan ze bij grote groepen afnemen.  

WERKEN TESTEN?  

Zo goed als geen wetten, want kunnen niet voorspellen wat de uitkomsten zijn. 

We hebben wel probabilistische verbanden, namelijk de kans dat iemand goed kan presteren, we kijken naar de 

kans dat iemand goed zal functioneren in menselijke resultaten.  

Intelligentietesten zijn ontzettend veel gecorreleerd (bv: hoe lang leef je, hangt dat samen met intelligentie?) 

Studie van Thomson / Deary & Whalley over relatie IQ – levensverwachting 

Thomson heeft vrijwel alle 11-jarigen op intelligentie getest. D&W 

hebben gekeken voor die kinderen of die nog leven of wanneer die 

persoon is overleden.  

De witte bolletjes zijn de 25 % hoogst scorenden op de intelligentietest, 

mensen die in het hoogste kwartiel zitten qua intelligentie op 11-jarigen 

leeftijd (einde lagere school), deze mensen leven langer. De zwarte 

bolletjes zijn van mensen die tot het laagste kwartiel behoren. 

Je kan dus voorspellen hoe lang mensen leven met intelligentie.  

 



13 

 

Studie van Thomson / Deary & Whalley over relatie IQ – levensverwachting 

• Direct verband: Galton dacht dat intelligentie te maken had met de constitutional fittness (bv: als je 

fysisch beter was, zal je ook mentaal beter zijn). Dus op 11-jarige leeftijd meten betekent dat je direct 

zal kunnen voorspellen voor hoe lang je leeft. 

• Indirect verband: mensen die intelligenter zijn, zijn beter om gezondheidsboodschappen te begrijpen 

(bv: rookverbod campagnes), ze zijn gevoeliger voor deze gezondheidscampagnes en zullen gezonder 

leven. Intelligentie heeft effect op gezondheidsgedrag, en dat gezondheidsgedrag heeft effect op jouw 

levensverwachting. SES heeft ook invloed op wat je zal eten, want ongezond eten is goedkoper dan 

gezond eten. We worden geconfronteerd met het probleem van hoe we correlaties moeten 

interpreteren.  

• Andere verklaring: die zowel intelligentie verklaart als mogelijk langer leven. Het feit dat we dingen 

kunnen voorspellen wil niet zeggen dat we ze kunnen verklaren (bv. Een derde variabele die ze allebei 

verklaart, zoals SES: betere SES → betere gezondheid + kunnen naar school → beter en gezonder leven 

→ leven langer) 

 

Goed experiment opzetten is hier niet ethisch, je kan de intelligentie niet naar beneden duwen. 

Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring! 

• Er is veel evidentie voor voorspellende waarde van intelligentietests (zoals, schoolse prestatie, 

levensverwachting…). We hebben veel correlaties, maar hoe het causaal in elkaar zit daar hebben we 

niet zo een goed zicht op! 

• Veel voorspellingen over sociaal relevant gedrag, maar IQ-tests correleren ook met vele andere 

predicatoren. 

 

Controversen: 

• De tests kunnen onmogelijk werken. Het is onredelijk te geloven dat prestaties op een "uit de lucht 

gegrepen" test, verzonnen door mensen die de examinandus niet kennen, mogelijk belangrijke mentale 

eigenschappen zouden kunnen onthullen.  

→ Je kent de persoon niet en neemt een paar testen af, daarna meen je dat je conclusies kan trekken 

over die persoon. Je kan onderzoeken of je zaken kan voorspellen. Belangrijk is te weten dat we niet 

exact kunnen voorspellen, maar we voorspellen kansen aan de hand van hoe hoog iemand scoort op 

intelligentietesten.  

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

mensen die zeer hoge testscores hebben en het niet bijzonder goed doen.  

→ Er zijn mensen die hoog scoren en het niet goed doen of laag scoren en het wel goed doen. Het 

probleem is dat we moeten denken in kansen, deze stelling is geen probleem want je moet nagaan of 

de kans toeneemt op basis van of je hoger scoort op intelligentietesten.  

• De testen werken alleen in de academische arena.  

→ Dit is een empirische vraag maar je voorspelt evengoed in werkcontext als academische context dus 

niet waar. 

• De tests werken alleen voor bepaalde demografische groepen, met name blanke middenklassers. De 

tests voorspellen niet goed voor andere groepen.  

→ Complex verhaal, ongeveer even goede voorspelling voor blank en zwart, dus niet alleen goede 

voorspellingen voor middenklassen blanken 
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• De tests mogen niet worden gebruikt omdat ze bevooroordeeld zijn ten opzichte van leden van 

minderheidsgroepen, die meestal lage scores halen.  

→ Onderscheid tussen gemiddelde verschillen tussen groepen, wat betekent dat en is er effectief een 

vooroordeel door die testen? Er is een groot verschil tussen groepen, maar dat wil niet zeggen dat ze 

bevooroordeeld zijn voor bepaalde groepen. Als je intelligentie als een theoretisch begrip definieert 

wordt dit misschien op een andere manier geuit, maar aan de andere kant leven we in een 

postindustriële maatschappij met globalisering van de economie dus heb je wel gedeelde kenmerken 

nodig om succesvol te zijn in de maatschappij, dus misschien voorspelt dit dan wel goed hoe succesvol 

je zal zijn.  

 

EEN KADER OM TE DENKEN OVER INTELLIGENTIE  

Eerst en vooral zien we een onderscheid tussen 

rechthoeken en ellips. Intelligentie kan men niet 

rechtstreeks observeren. De rechthoeken zijn 

indicatoren die men wel kan observeren.  

Onderscheid tussen manifeste (observeerbare) en 

latente variabelen (iets wat men niet rechtstreeks kan 

observeren). Of iemand intelligent is moet men afleiden, 

want valt niet rechtstreeks te observeren. 

Idee is dat je ervaringen op doet die invloed hebben op 

intelligentie die dan weer invloed hebben op sociaal 

relevante prestaties. Als je zelf een intellectueel 

uitdagende job hebt, zal je ook meer met intellectuele 

mensen in contact treden (invloed op sociale omgeving).  

Het gebeurt in de hersenen, maar is wel anders dan puur biologisch of genetisch. Want hersenstructuren 

veranderen in functie van de omgeving (bv: loodvervuiling heeft een negatief effect op intelligentie via de 

hersenen). Genen zullen in samenspel met omgeving meebepalen hoe je hersenen eruitzien. Ook de hobby’s die 

je doet kunnen een invloed hebben. Mensen die zich kunnen permitteren om in gezondere omgeving te gaan 

wonen zullen misschien meer kans hebben om intelligentie te ontwikkelen, mensen die intelligent zijn zullen 

misschien ook meer kijken of de omgeving gezond is.  

Indicatoren van ons theoretisch begrip intelligentie, we zien ook rechtstreeks effect van sociale omgeving op 

onze intelligentietests. Het basisprincipe is dat je intelligentietests hebt, die dat de sociale omgeving gemaakt 

heeft. De maatschappij wordt complexer en complexer en dan is het belangrijk dat je bv groepen kan indelen. 

Intelligentietests kunnen rechtstreeks impact hebben op sociale relevante prestaties (bv: in de VS moet je 

cognitieve test afleggen om te mogen starten aan een universiteit). In selectieproeven zitten ook vaak 

intelligentietests die mee kunnen bepalen of je de job al dan niet krijgt. Het is dus belangrijk dat onze testen niet 

gebiased zijn want in sommige contexten kan je een rechtstreekse impact hebben op de toekomst.  

We gaan kijken naar intelligentie, en gaan daarvoor terug naar de hersenstructuren en de manier waarop deze 

werken. 

• Genen, sociale omgeving en fysieke omgeving gaan die hersenstructuren en hun werking gaan 

beïnvloeden. 

o Bv: Vervuilde omgeving → meer kinderen die minder scoren 

o Bv: In een lage SES opgegroeid → meer kinderen die minder scoren. 
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• Die fysieke omgeving en sociale omgeving gaan elkaar gaan beïnvloeden, want kinderen die in een lage 

SES opgroeien, bevinden zich vaak ook in een vervuilde omgeving... (deze verbanden hangen dikwijls 

samen) 

• Intelligentie zal ook een invloed gaan uitoefenen op die intelligentietests en ook sociale omgeving 

oefent een invloed uit op de tests, want wat er in die tests gebruikt wordt, wordt mee bepaald door de 

omgeving. Afhankelijk waarvoor je de test gebruikt, ga je er andere subtesten in stoppen (Bv: 

toegangstest voor hoger onderwijs). 

• Ook fysieke/culturele omgeving gaat die intelligentie gaan beïnvloeden, want er zijn bepaalde 

cognitieve vaardigheden die over de culturen heen aanvaard worden (Bv: taalbegrip, logisch 

redeneren, …) zo zijn die bepaalde vaardigheden in de ene cultuur belangrijker dan in de andere, zoals 

bv doolhoftests (in de ene cultuur is het meer nodig je weg te vinden dan in de andere). 

• Ook omgekeerd kan intelligentie een invloed hebben op je fysieke/culturele omgeving want minder 

intelligente mensen zijn meer bereid risico’s te nemen. 

• Er zijn een aantal sociaal relevante uitkomsten die samenhangen met intelligentie, maar de sociaal 

relevante uitkomsten zijn voortdurend in interactie met de fysieke en sociale omgeving. Mensen die 

intelligenter zijn hebben de regels en de wet niet nodig om te weten dat roken in de auto in het bijzijn 

van kinderen heel ongezond is. 

• Maar er is ook sprake van een interactie, want wanneer je je job verliest en je huis en lening niet meer 

kunt betalen moet je verhuizen naar een minder gezonde omgeving → kan effect hebben op je verder 

evolueren. 

Antecedenten: 

• Genetische bagage: doorheen de levensloop, complexe processen 

• "Mensen verschillen wel degelijk in de mate waarin zij hersenmechanismen hebben geërfd die hen in 

staat stellen met hun samenleving om te gaan op een manier die de mentale capaciteiten oplevert die 

nodig zijn om problemen op te lossen die op een cognitieve test worden voorgesteld" 

→ Je hebt goede psychologische tests wanneer je met die test probleemoplossend vermogen nagaat 

wanneer die nuttig zijn in de maatschappij? 

• Fysische omgeving (lood, foetale alcoholsyndroom) 

• Sociale omgeving (geletterdheid) 

 

Intelligentie en IQ-tests:  

• Testing ook bepaald door maatschappij 

• Culturele verschillen in relevantie (vb. Fang in Equatoriaal Guinea: groep die in het oerwoud leeft, als 

je aan hen vraagt wat een intelligent persoon is, dan zullen ze zeggen iemand die niet verloren loopt) 

o (Onvolmaakte) voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen 

o Maar ook universele competenties: als je de taal beter begrijpt, meer controle hebt over uw 

aandacht en geheugen (dingen goed onthouden) 

→ Sommige factoren zijn belangrijker of minder belangrijk om goed te kunnen functioneren in een 

bepaalde maatschappij, maar er zijn ook kenmerken die universeel zijn. 

• Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie 

 

Gebruik van intelligentie: kunnen doen (tot wat ben je in staat) – willen doen (wat streef je na) (relatie met 

persoonlijkheid). Sommigen zijn misschien intelligent maar niet zo gemotiveerd, dan is dit ook niet altijd handig 

in de maatschappij. Want in welke mate is intelligentie dan bepaald door relevant gedrag?  
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Resultaten: sociaal relevant gedrag 

• Verbanden zijn een feit 

• Mogelijkerwijze direct verband: wat voor een verband is het?  

Interacties met fysische en sociale omgeving 

Intelligentie (buitenste cirkel), en sociaal relevant gedrag overlappen, maar vallen niet volledig samen. Heeft ook 

te maken met omgeving en de tijd waarin je leeft 

(namelijk je vindt makkelijker een job als de economie 

goed draait). 

Intelligentietesten zijn de middelste cirkel, dus ze 

meten niet alles van intelligentie. Er is maar een 

gedeeltelijke overlap, dus sociaal relevant gedrag zal 

dus ook niet volledig worden verklaard want wordt 

ook niet volledig bepaald door intelligentie. 

REACTIEBEREIK EN DE UITDAGINGSHYPOTHESE  

2 hypotheses: 

Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen de intelligentie, het is niet of de genen of de 

omgeving. 

• Genetische bagage bepaalt een reactiebereik, afhankelijk van de genen die je hebt geërfd zal je 

intelligentie in een bepaald bereik liggen waarin het zich kan ontwikkelen 

• Omgevingskwaliteit bepaalt een reactiebereik, het is een heel ander verhaal of je in een arm gezin (bv: 

beperkte woordenschat) of je in een rijk gezin werd grootgebracht (nl met een heel ruime 

woordenschat). Het is niet zo dat je verbaalvaardig bent als je in een groot gezin bent grootgebracht, 

want omgeving bepaalt niet alles, maar het kan wel helpen.  

 

We moeten beiden volledig kennen om er een volledig zicht op te krijgen. Verschillen in cognitieve prestatie 

kunnen niet worden toegeschreven aan: 

• Genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is 

• Omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is 

 

Hypothese van negatief versneld verband 



17 

 

Horizontaal vind je de omgeving. De drie verschillende curves stellen een verschillende genetische basis voor. 

Als je in een extreem depriverende omgeving opgroeit maakt de genetische basis niet veel uit want dan kan de 

cognitieve ontwikkeling niet plaatsvinden. Verschil tussen zeer – matig gedepriveerde omgeving is groter dan 

het verschil tussen een sterke en een zeer sterke omgeving. We weten niet goed welke genen echt leiden tot 

intelligentie, individuele genen hebben dus een klein effect. Wanneer we kijken naar een IQ-test dan is het 

moeilijk te zeggen wat nu toe te schrijven is aan de genen en wat aan de omgeving.  

Uitdagingshypothese:  

Onze intelligentie zal zich ontwikkelen door actief in interactie te gaan met die omgeving. 

→ Dit hangt waarschijnlijk ook samen met intelligentie op zich. 

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

→ Je hebt enerzijds de omgevingen, namelijk de context bepaald ook stimulerende taken die je zal uitvoeren, 
maar bepaalt niet alles.  

Drie manieren van omgaan met cognitieve uitdagingen: 

• Zelf adapteren, zorgen dat je met uw omgeving om kan (bv: elke les van statistiek nakijken) 

• Omgeving vormgeven, iets doen om met die uitdagingen om te gaan en om de vraag tegemoet te 

komen (bv: als je lijdt aan dyscalculie een rekenmachine bij hebben) 

• Selecteren (bv: statistiek is niets voor mij dus ik wil een studierichting zonder statistiek) 

→ In specifieke situaties kan elk van de drie goed zijn, maar over het algemeen geeft zelf adapteren het 

meeste kans om cognitieve vermogens te stimuleren. Selecteren het minste, want je vermijdt 

omgevingen die je intelligentie kunnen doen toenemen. 

 

INTELLIGENTIE ALS DEEL VAN EEN SYSTEEM  

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

in verband? 

Intelligentie hangt met heel veel aspecten samen. Dat wijst erop dat we intelligentie moeten zien als een deel 

van een complex systeem.  

Intelligentie is één van de variabelen in een systeem 

• Gesloten versus open systeem (systeem-variabelen, externe variabelen en onbekenden) 

o Gesloten systeem: wanneer we alle variabelen van dat systeem kennen en weten welk op welk 

een effect heeft. 

o Open systeem: altijd dingen die we niet kunnen vatten of in kaart kunnen brengen, vrijer de 

omgeving ontdekken.  

• Modellen vergelijken met elkaar: intelligentie is een zeer complex begrip, dat kunnen we niet in 1 model 

vatten, we kunnen wel afhankelijk van de context of waarin we geïnteresseerd zijn een model bedenken 

en dan alternatieve modellen bedenken en die met elkaar vergelijken. 

• Maar: realiteit te complex om in één model te vatten & wat met de onbekenden 

 

Intelligentie meten voor een kind naar het lager gaat, voor het naar het middelbaar gaat (1e graad) en naar het 

hogere middelbaar (2e of 3e graad). Kinderen die jong al intelligent zijn zullen dat waarschijnlijk ook meer zijn op 

latere leeftijd ten opzichte van leeftijdsgenoten.  
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Intelligentie zal bepaald worden voor de lagere 

school door genetische bagage en 

familieomgeving. Zowel omgeving bepaalt 

intelligentie als intelligentie die de omgeving 

beïnvloed. Later heeft ook de kwaliteit van de 

school een invloed op intelligent. Wijzelf zijn 

actieve factoren van ons leven, stel nu dat 

kinderen graag verhaaltjes horen, zullen 

misschien meer verhaaltjes te horen krijgen 

waardoor ze meer gestimuleerd worden. Je gaat 

niet alles kunnen voorspellen van de 

omgevingen (= ?, open systeem).  

Als je dit model ziet zal je ook een alternatief model willen vergelijken of toevoegen. Je wil misschien het effect 

van de genetische bagage toevoegen aan het begin van het hogere middelbaar want genen komen ook tot uiting 

in het latere leven. Het is perfect mogelijk dat genen een direct effect hebben op jou in het middelbaar. Als je 

dat kan meten, kan je nagaan of dit relevant is om toe te voegen of niet.  

Met een onderzoek gaan we een beperkt deel van intelligentie onderzoeken. 

CONCLUSIE  

Intelligentie (verwijzen naar het theoretische begrip) ≠ IQ (verwijzen naar een getal op basis van een 

intelligentietest die iemand heeft afgelegd).  

Intelligentie kan niet in één omvattend onderzoek worden onderzocht, het is een complex begrip dus we kunnen 

dat niet in één onderzoek doen. 

We beschikken over heel veel wetenschappelijk onderzoek (meer dan 100 jaar) dat ons toelaat claims kritisch te 

evalueren aan de hand van empirische bevindingen. 
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HOOFDSTUK 2: IQ-TESTEN  
Omdat we intelligentietesten hebben ontwikkeld die blijken te werken, is er een heel domein ontstaan dat gaat 

over intelligentie. 

INTRODUCTIE 

Individueel afgenomen tests vs tests afgenomen in groep 

Testbatterijen (zoals de WISC of ICAR, verschillende subtypen) vs enkelvoudige tests (je biedt één type van taak 

aan) 

Context specifieke noden (afhankelijk van wat nodig is in een bepaalde context (nl bijzonder onderwijs), dan ga 

je dat met een andere test doen dan als je iemand wil testen of die de opleiding geneeskunde kan gaan doen). 

What’s in a name? 

• Intelligentie historisch meest belangrijk, algemeen vermogen 

• Geschiktheid: verwijst naar cognitieve vaardigheden die men nodig heeft om in iets te kunnen slagen, 

de kans dat je een taak of opleiding succesvol zal afronden, voor een mogelijke training. 

• Prestatie: iets wat je doet na een trainingsperiode (bv: op school na lessen een examen afleggen) 

• Cognitieve vaardigheid: omdat intelligentie soms negatieve connotaties heeft 

Nochtans is het zo dat het empirisch gezien heel moeilijk is om de eerste drie termen uit elkaar te houden. Er is 

heel veel samenhang. Soms voor dezelfde dingen gebruik je een andere naam en soms voor iets anders eenzelfde 

naam. Bij intelligentie gebruikt men dus een andere term om te verwijzen naar hetzelfde.  

INDIVIDUEEL AFGENOMEN TESTBATTERIJEN  

WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ  

Kaufman Adult Intelligence test: onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie 

• Gekristalliseerd intelligentie: Alles wat we geleerd hebben (op school of thuis) 

• Vloeiende intelligentie: Intelligentie die je toepast op nieuwe situaties 

Sterktes van individueel afgenomen tests: 

• Contingente itempresentatie: je gaat inschatting proberen maken van hoe sterk die persoon is en die 

persoon niet alle items geven. Sommige mensen zullen veel vragen juist oplossen, anderen helemaal 

niet en dat is niet fijn. 

• Observatie van antwoorden: je kan nagaan of mensen gemotiveerd zijn en of ze hun aandacht lang 

kunnen behouden. Je kan zoeken hoe mensen dat oplossen en of er eventueel andere verklaringen zijn.  
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TESTBATTERIJEN AFGENOMEN IN GROEP  

De Otis-Lennon Test 

De Cognitive Abilities Test 

De SAT: vaak gebruikt voor selecteren van hoger onderwijs in de VS 

• SAT-I: meer algemeen geschiktheid nagaan 

• SAT-II: nagaan per vak dat relevant is voor de richting die je wil doen en wat je van het middelbaar hebt 

onthouden 

• Schrijven van essay: sommigen scoorden goed op SAT-I en SAT-II, maar slaagden er niet in om een 

bachelor of masterproef te schrijven, vandaar dat deze laatste test is toegevoegd.  

De Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB): wordt gebruikt door het Amerikaanse leger 

Armed Forces Qualitifcation Test (AFQT) (Arithmetic Reasoning, Mathematical Knowledge, Paragraph 

Comprehension, Word Knowledge) → Wordt ook nog gebruikt in andere contexten 

Tabel 2.4: The Otis-Lennon Test of School Abilities 

 

 

 

 

 

 

Twee subtest in verbale tests 

• comprehension: begrijp je de woorden 

o Antoniemen zoeken 

o Synoniemen zoeken 

o Zinnen aanvullen 

• Verbal reasoning: redeneren 

o Kan je woorden op een juiste manier classificeren? 

o Hoe verhouden worden zich tegen elkaar 

o Rekenvraagstuk verbaal geschreven: kun je dit oplossen? 
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Non-verbale tests:  

• Figuratief redeneren:  

o Hoe passen verschillende vormen bij elkaar?  

o Matrix pattrens: een ontbrekende figuur aanvullen.  

• Kwantitatief:  

o Aanvullen van getallen 

o Number matrix: juiste getal kiezen in de matrix 

 

Wordt veel in het Verenigd Koninkrijk gebruikt, overlapt sterk met de 

Otis Lennon. Het is een andere test maar eigenlijk zie je toch veel 

gelijkenissen in de verschillende categorieën. 

 

 

 

 

 

Veel gebruikt om selecties te doen voor het 

hoger onderwijs. Het wordt een 

geschikheidsproef genoemd, de SAT-II is 

een prestatieproef. 

Reading comprehension: je krijgt een tekst 

en moet daar vragen over beantwoorden.  

Bij de sentence comprehension moet je 

woorden kiezen die binnen de zin passen.  

In de Mathematics komen grote 

subdomeinen van de wiskunde aan bod. 

De figuratieve testen zitten hier niet in.  

 

 

Zeer veel gebruikte testbatterij om 

kandidaten te selecteren om naar het leger 

te gaan in de VS. Je hebt heel wat 

technische subtests. Je ziet dat de inhoud 

mee wordt bepaald door de functie die je 

zal moeten uitoefenen.  
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Armed Forces Qualitifcation Test (AFQT) (Arithmetic reasoning, Word knowledge, Paragraph Comprehension, 

Mathematical Knowledge). Deze vier subtesten worden ook in andere contexten gebruikt. Maar het verschil is 

het niveau van de vragen. De subtesten van de AFQT zijn gericht op mensen die zich kandidaat stellen om naar 

het leger te gaan, je moet een zekere opleiding gehad hebben, maar geen topopleiding. Bij een SAT moet je geen 

onderscheid maken tussen zwak en zeer zwak want die komen toch niet in aanmerking voor hoger onderwijs, 

dus de moeilijkheidsgraad ligt hier hoger en wordt bepaald door de groep waar je deze tests wil afnemen.  

ENKELVOUDIGE TESTEN 

Baddeley’s drie minuten redeneertest: correleert .60 met verbale intelligentie 

Je moet zo snel mogelijk bepalen of de zin correct beschrijft 

hoe de letters staan. Dit correleert hoog met een uitgebreide 

maat van verbale intelligentie. We moeten dus niet 

denigrerend doen over eenvoudige testjes. 

Wonderlic Personnel Test: belang van switchen tussen taken 

 

 

Gedurende 12 minuten moeten mensen zoveel mogelijk vragen 

beantwoorden zoals ze links staan. Opnieuw zie je enkelvoudige 

taken, iedereen kan die taak doen. Maar het gaat telkens over 

verschillende dingen. Het is gebaseerd op hoe mensen snel 

kunnen switchen tussen cognitieve processen.  

 

 

 

 

Raven Progressive Matrices 

 

Patronen herkennen en op basis daarvan de juiste figuur kiezen. Het idee van 

abstract redeneren is een centraal begrip in de intelligentie. Maar als we kijken 

naar de testen zat er eerst weinig in van puur redeneren. Deze test is bewust 

ontwikkelt om algemeen redeneervermogen na te gaan.  

 

 

 

Tussen deze laatste twee tests werd een correlatie van .63 gevonden. Terwijl we met de Wonderlic Personnel 

test niet redeneren naging, want deze taken waren vrij gemakkelijk. Als we spreken over een correlatie van .80 

zal het gaan over testen die exact hetzelfde meten.  
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THEMA’S IN HET TESTEN  

Taalgebruik 

• Onderscheid taalvertrouwdheid (begrijp je de betekenis van woorden) en taalbegrip (mensen moeten 

stukjes van teksten lezen en laten zien dat ze die tekst begrepen).  

• Geary: onderscheid primaire (eigen zijn aan de mens en universeel) en secundaire (hangen samen met 

de cultuur) mentale capaciteiten (vb. dyslexie).  

o Bv: schrijven: je moet leren schrijven vooraleer je kan schrijven. 

Taalbegrip wordt overal als belangrijk gezien, maar bepaalde culturen zijn meer verbaal dan andere culturen.  

Visueel-ruimtelijk redeneren 

• Onderscheid perceptie en redeneren (wel figuratief materiaal, maar je moet er een patroon uit gaan 

distilleren) 

• Geslachtseffect op mechanisch redeneren (waar moet gegroepeerd worden), mannen doen hier het 

gemiddeld beter op. 

Je ziet 4 tekeningen, en 3 van de vier tekeningen kan je bekomen door te 

roteren, door 2 te roteren zal het je niet lukken om 1 te bekomen. 

 

 

Als je in een richting roteert, hoe zal het middelste tandwiel dan bewegen?  

 

 

THEMA’S IN HET TESTEN  

Mathematisch redeneren 

• Vooral secundaire mentale capaciteit: in alle talen en culturen heeft men wel een idee van aantallen en 

kan men daar operaties meedoen. 

• Belangrijk in Westerse maatschappij 

Deductief en inductief redeneren (behoren beiden tot intelligentie, 2 vormen van abstract redeneren): centraal 

voor definitie intelligentie, maar deductief redeneertaken komen weinig voor in de testen. Bij inductief 

redeneertaken is het probleem dat het niet altijd duidelijk is wat het goede antwoord is.  

• Cultuurgevoelig: zeer gevoelig voor context, in culturen waar men geen formele opleiding had zullen ze 

anders reageren (bv: welke kleur had de beer die de broer zag: wit vs. hoe kan ik dat nu weten, uw broer 

was daar en niet ik) 

• Het correcte antwoord via consensus (3:5:7:? → bv neem je +2 of het volgende priemgetal? Kunnen 

beiden) 

Geschiktheid versus prestatie  

• Conceptueel verschillend, maar sterk gecorreleerd 
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TESTCONSTRUCTIE EN TESTGEBRUIK  

Intelligentiequotiënt IQ: z = (y – M) / S,  

• IQ = 15 * z + 100 

→ Relatieve maat 

Het is een lineaire transformatie. Het zegt iets waar jij je bevindt tegen over een referentiescore. Het heeft te 

maken met communicatie. Als je zou zeggen uw IQ is -2, dan klinkt dat negatiever als uw IQ is 70, ook al is dat 

inhoudelijk wel hetzelfde, het komt toch anders over. Vandaar dat we z-scores omzetten in IQ-scores.  

Assumptie: IQ is normaal verdeeld 

• 2/3 van de bevolking bevindt tussen 85 en 115 

• 9/100 minder dan 80 en 9/100 meer dan 120 

• 1/100 minder dan 65 en 1/100 meer dan 135 

→ We zien dat de testscores normaal verdeeld zijn. Algemene intelligentie in de populatie hangt af van 

de test waarmee we meten. Er zijn veel factoren die een impact hebben op intelligentie. Als je een heel 

groot aantal variabelen hebt die ieder een eigen verdeling hebben en die samenneemt, dan zal je 

wellicht komen tot een normaalverdeling. Strikt antwoord is dat de algemene intelligentie afhangt van 

de test die we gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

Itemselectie en itemevaluatie: schaaleerbaarheid van items. We gaan items maken en nagaan of die zich 

gedragen zoals we verwachten. Als we intelligentie meten, meten we cognitieve vaardigheid en zullen we een 

verschil moeten zien tussen gemakkelijke en moeilijke items.  

Differentiële impact: onderscheid tussen vertekening (meetproblemen) en impact (er is nu eenmaal een verschil 

tussen de groepen op dat vlak). In welke mate functioneren variabelen in verschillende groepen. Bv: items over 

mode zullen beter ingevuld worden door vrouwen. Maar het kan ook een impact zijn, want vrouwen scoren nu 

eenmaal beter op verbale testen. 

IRT-scores als alternatief voor ruwe scores. Bij een IRT kan je met een bepaalde score zeggen van … tot …, met 

de score zelf kan je al gaan interpreteren. Terwijl je bij ruwe scores absoluut een normscore zal moeten hebben. 
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Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer- & plafondeffecten (vb. diagnose van mentale beperking) 

• Plafondeffect: de waarde van een variabele stijgt niet meer, omdat deze al haar maximumwaarde heeft 

aangenomen. 

• Vloereffect: de waarde van een variabele daalt niet meer, omdat deze al haar kleinste waarde heeft 

aangenomen. 

Bij de diagnose van mentale beperking kijkt men naar het IQ, want het IQ is bij deze personen zeer laag en dan 

is een referentiegroep zeer belangrijk. De gemiddelde score op een test van 15 jaar geleden zal iets hoger zijn. 

Het wil dus zeggen dat als je de diagnose zal maken en de test recent gevalideerd is, dan moet de persoon hoger 

scoren, bij een test van 15 jaar geleden zal je de diagnose minder snel krijgen. Want het is toch niet mogelijk dat 

je 15 jaar geleden wel een beperking had en nu niet. Maar de maatschappij verandert en daar moet men rekening 

mee houden. 

 

Je ziet een bijna perfect verband, lagere scores op de 

SAT-1 betekent minder dan 10% kans dat je een 

diploma binnen de 6 jaar zal halen, in de hoogste 

categorie meer dan 80% kans om een diploma te 

halen. Probabilistisch! Zelfs mensen die zeer hoog 

scoren hebben nog altijd 18% kans dat ze hun 

diploma niet halen binnen de 6 jaar. 

 

 

TESTS IN PERSONEELSSELECTIE  

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

ratio” 

Wat is de kans dat iemand slaagt met een bepaalde 

SAT-score, en wat is de kans dat iemand niet slaagt. 

Wat brengt het de instelling op wanneer een student 

succesvol is en wat kost het wanneer de student niet 

succesvol is. Een organisatie zal dit vrij objectief 

kunnen berekenen.  

Ook als individu kan je een cost benefit ratio maken, namelijk als je slaagt wat zijn de voordelen? Als je niet slaagt 

wat zijn dan de nadelen? Het zijn dus niet altijd de instellingen die dat bepalen. Wat je ziet als cost en wat je ziet 

als benefit is vrij persoonlijk en staat los van hoe de organisatie dit ziet. 

Sterke evidentie om die testen te gaan gebruiken in selectie. 
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TEST IN PERSONEELSELECTIE  

Hoe groot moet de SAT-1 score zijn om te worden toegelaten? 

Ontbrekende informatie: wat evalueren de testen niet? 

• Vaardigheden die kunnen worden getest, maar meestal niet worden getest: vb. praktische intelligentie, 

sociale intelligentie, oriëntatievermogen 

→ Volop aan het uitzoeken hoe we deze moeten meten 

• Vaardigheden die niet in conventionele testformaat passen: vb. leren, reflecteren, creativiteit 

→ Hoe goed ben je in staat om iets te leren op lange termijn? Dat kan je niet nagaan. Creativiteit is iets 

nieuw doen, terwijl we bij intelligentie heel goed op voorhand weten hoe iets er moet uitzien. Bij 

reflecteren gaat er ook veel tijd over, tijd die we niet hebben bij intelligentietesten. Maar is het nodig 

om zaken te testen op lange termijn? Of is het genoeg als we zaken testen die er mee samengaan? Er is 

namelijk gevonden dat mensen die hoog scoren op intelligentietaken ook hoger zullen scoren op lange 

termijn.  

• Vaardigheid zelf testen, of iets wat er sterk mee samenhangt 

Maatschappelijke kwesties 

• Coaching en gezichtsvaliditeit: sommige mensen laten zich trainen op die testen, dit is ook niet eerlijk 

voor anderen. Gezichtsvaliditeit, in welke mate vinden mensen dit ook evident? Veel mensen begrijpen 

niet wat je daarmee aan het meten bent.  

TERUGBLIK  

Ondanks zeer verschillende theoretische achtergronden veel overeenkomst in inhoud: verbale, kwantitatieve en 

figuratieve inhouden. 

Individuele afname, groepsafname en computerafname meten hetzelfde construct. Dat wil niet zeggen dat de 

context geen effect heeft, dat kan een impact hebben.  

Testen buiten de context beperkt wat kan worden gemeten. 

Waardevolle criteriumvaliditeitscoëfficiënten (tussen .30 en .85). 

Beperkingen betekenen niet dat testen geen intelligentie reflecteren. 
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HOOFDSTUK 3: THEORETISCHE BENADERINGEN 
Het begrip validiteit is een zeer centraal kenmerk waaraan de test moet voldoen en daarbinnen heb je 

verschillende vormen van validiteit. 

→ Wanneer we willen begrijpen wat we aan het meten zijn, dan hebben we theorieën nodig! 

WETENSCHAPPELIJKE EN NIET-WETENSCHAPPELIJKE THEORIEËN 

Kenmerken van wetenschappelijke theorieën: 

• Variabelen moeten in principe meetbaar zijn of observeerbaar, het kan zijn dat we dat nog niet kunnen 

meten omdat we het materiaal nog niet hebben, maar als we dat materiaal later wel hebben moeten 

we het kunnen meten. 

• Theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn, moet voor iedereen toegankelijk zijn en begrijpbaar. 

• Theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn, je moet het kunnen nagaan. 

KIEZEN TUSSEN CONCURRERENDE THEORIEËN 

Weg van confirmatie: de identificeerbaarheid van een theorie is niet vanzelfsprekend. Je doet onderzoek en kijkt 

in de werkelijkheid of je bevestigde informatie vindt. 

Falsifiëring centraal in wetenschappelijk onderzoek: als je veel witte zwanen hebt is het nog niet zeker dat er 

geen zwarte zwanen zijn, want je kan onmogelijk alle zwanen ter wereld observeren.  

Zelden duidelijk verwerpen: we gaan dus modellen bouwen en met een relatieve verklaringsangst met elkaar 

vergelijken + kijken dat sommige modellen beter passen dan andere modellen. Er is zelden harde evidentie om 

het model te gaan verwerpen! 

Bouwen van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken. Verschillende modellen vergelijken 

en na gaan welke het best bij de realiteit passen. 

We nemen een test af bij paren van personen en kunnen 

kijken wat ze bereikt hebben in hun leven. We kunnen dus 

veronderstellen dat dit bepaald wordt door omgeving en 

genen. Paren van personen kunnen verschillen in hoeveel 

omgeving en genen ze delen. Hiermee kan je systematisch 

mensen vergelijken. Namelijk mensen van hetzelfde gezin, 

dezelfde omgeving. Of broers en zussen maar ieder naar 

een ander adoptiegezin, zelfde genen en andere 

omgeving. Of binnen in het adoptiegezin intelligentie 

menen, dan deel je omgeving maar geen genen. 

We hebben persoon A en persoon B en wat er gemeten wordt bij deze personen: 

• De intelligentietestscore: vooral interesse in de sociale verwezenlijkingen 

• We veronderstellen dat 2 grote variabelen de intelligentie gaan beïnvloeden: 

o Het genetisch potentieel 

o De omgeving waarin de persoon terecht komt 

→ Nu beginnen spelen en op zoek naar mensen waarin het verband van genetisch potentieel gekend is (bv 

eeneiige tweelingen) 



28 

 

Dan gaan we ook binnen dezelfde familie gaan kijken of deze in dezelfde omgevingen grootgebracht werden (of 

geadopteerd werden) en wat de effecten waren. Ook kijken naar broers en zussen en naar het oorspronkelijke 

gezin en het adoptiegezin. 

Conclusie 

Dit model is te eenvoudig! Er is enkel een onderscheid tussen de omgeving en de genen, maar er is meer dan 

dat: ook de omgeving die hij voor zichzelf creëert/de omgeving die hij deelt met zijn broers en zussen. 

SYSTEEMDENKEN 

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

Onderscheid tussen proximale (kort bij, hoe intellectueel is de omgeving ingericht) en distale (hoe uitdagend de 

intellectuele context is, namelijk de genen van de ouders hebben een effect op hoe stimulerend de omgeving is) 

invloeden 

• Proximale invloeden: duidelijke evidentie voor omgevingscomponent 

• Distale invloeden: duidelijke evidentie voor de genetische component → ouders die genetisch gezien 

een hoog intelligentiepotentieel hebben, geven dat door aan hun kinderen. Maar ze gaan zich ook wat 

intelligenter gedragen en ze gaan hun kinderen een cognitief stimulerende omgeving geven. 

→ We hebben proximaal een omgevingsverklaring, maar die distaal gedeeltelijk wordt verklaard door genetisch 

potentieel. 

Feedbackloops: kinderen ondergaan niet alleen hun omgeving, ze gaan hun ouders ook aanstellen tot bepaald 

gedrag. Het kind creëert dus ook gedeeltelijk zijn eigen context. 

Gecontroleerde experimenten laten inherent maar 

deeluitspraken toe (Bv: in adoptieonderzoek stelde men vast dat 

de correlatie van IQ tussen het geadopteerde kind en de 

biologische moeder toenemen). Dat sluit niet uit dat omgeving 

ook een belangrijke invloed heeft. We kijken naar een bepaald 

aspect, maar dat zegt dus niet alles (bv: de omgeving van het kind 

kan het gedrag beïnvloeden, namelijk het aantal boeken in huis).  

Model formuleren voor de context waarin we het nodig hebben. 

INTELLIGENTIE BINNEN SOCIALE SYSTEMEN  

Modellen worden ontwikkeld om omgeving te controleren 

• Aptitude x treatment interactiemodel van Cronbach & Snow: psychometrische maten van IQ zijn 

relevant, niet fMRI van neurale activiteit. Kinderen die niet zo hoog scoren op intelligentietests leren 

meer in een gestructureerde omgeving.  Kinderen met hoge score leren meer in een open omgeving 

waar ze veel vrijer zaken kunnen ontdekken.  

• Ontwikkelen van nieuw geneesmiddel tegen cognitieve achteruitgang bij ouderen: fMRI wel relevant. 

Sommige aspecten van intelligentie blijven stijgen, anderen gaan achteruit. Als je naar deze medicatie 

wil zoeken is fMRI relevant want dan kan je nagaan op welke processen en hersendelen de medicatie 

een impact heeft.  

Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden geformuleerd. 
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REDUCTIONISME  

Reduceren om te begrijpen. 

We hebben drie niveaus: Van tests (wat presteren ze en hoe doen ze dat), over informatieverwerking (hoe 

verwerken ze informatie) naar hersenfunctioneren (waar gebeurt dat in de hersenen) 

Tests- en hersenfunctioneren worden geobserveerd, informatieverwerkingsprocessen worden geïnfereerd.  

• Bv: erkennen van nationale vlag: visuele patroon-detectie (nagaan of het strepen, sterretjes... zijn), 

geheugenprocessen (patroon matchen met informatie in geheugen), verworven kennis (je moet weten 

van welk land de vlag is). 

Hoe presteren mensen in het leven? 2 grote latente cognitieve aspecten: 

• Informatieverwerkingsprocessen 

• Kennisbestand dat we hebben 

opgebouwd 

→ Deze gaan terug op de hersenen: de hersenen 

gaan functioneren om die informatie ter 

beschikking te stellen. 

Dit gaat dan terug op 2 factoren: 

• De genetische informatie 

• Onze levenservaringen 

Vb. Vastgesteld dat taxichauffeurs een grotere hypocampus hebben door het feit dat ze alle straten moeten 

kennen. Gedurende hele lange tijd bezig met ruimtelijke informatie te leren en dat leidt tot veranderingen in de 

hersenen. 

EEN STUDIE OP PSYCHOMETRISCH NIVEAU  

Reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren 

Johnson & Bouchard (2005): 

• 436 participanten 

• 42 IQ-subtesten: mensen gedurende een hele week getest 

• Matrix met meer dan 16000 getallen: kijken hoe dit kan teruggebracht worden tot een duidelijk model 

• g-VPR model representeert de data redelijk goed: g als algemene factor en verbale, perceptuele 

informatie en hoe goed je rotatietaken kan doen. We reduceren veel informatie tot in dit geval 4 

getallen. 

We kunnen er voorspellingen mee doen, maar zegt niet waarom. Het zegt niet hoe het komt dat we die 

voorspellingen kunnen doen.  
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EEN STUDIE OP NIVEAU VAN INFORMATIE -VERWERKING 

Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie: 

• Tekstmodel: weten wat voor tekst het is (bv: artikel, roman…) 

• Situatiemodel: in welke situatie speelt het zich af (bv: Trump voor of na de verkiezingen), misschien 

wordt de tekst dan op een andere manier geïnterpreteerd. 

Werkgeheugen → groter werkgeheugen zal leiden tot betere prestaties op de taken: 

• Geheugenspantaak: als je zinnen hebt gelezen moet je het laatste woord noemen van iedere zin die je 

gelezen hebt. Blijkt een zeer moeilijke taak, gemiddeld tussen 2 en 5,5 woorden onthouden. 

• Correleert met tekstbegrip 

• Kunnen beter om met ambiguïteit (the experienced soldiers warned about the dangers …), ervaren 

soldaten waarschuwden voor gevaren, of de ervaren soldaten werden gewaarschuwd voor gevaren. 

Mensen met een grotere geheugenspan zijn zich meer bewust van de ambiguïteit. We meten een 

informatieverwerkingsaspect.  

EEN STUDIE OP HERSENNIVEAU 

Onderzoekstechnologie 

• X-stralen: structuur 

• functional magnetic resonance imaging (fMRI), je ziet goed waar maar niet wanneer iets gebeurd (de 

activiteit plaatsvindt) in de hersenen: metabolisme (fysieke activiteit die wordt gebruikt in de hersenen) 

– goede ruimtelijke resolutie 

• Elektro-encefalogram (EEG), goed beeld wanneer iets gebeurt maar niet goed waar: neurale activiteit 

(energie in de hersenen) – goede temporele resolutie 

• Vb. fMRI van verwerken syntactische complexiteit: 

o The reporter attacked the senator and admitted the error. 

o The reporter that attacked the senator admitted the error. 

o The reporter that the senator attacked admitted the error. 

• Broca’s en Wernicke’s gebied: twee specifieke gebieden die actief worden als je dit soort taken moet 

doen.  

• Hoe moeilijker, hoe meer activiteit in die gebieden. Hoe radicaal moeilijker de zin, hoe meer moeite de 

hersenen moeten doen om de zin te begrijpen. 

• Hoe hoger de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit. Minder energie nodig om 

dezelfde zin te gaan verwerken. 

KRITIEK OP DE NIVEAUBENADERING  

Er is consensus over het psychometrische niveau: bruikbaar voor praktische toepassingen 

Er is consensus over het hersenniveau: draagt bij tot begrip 

Er is discussie over het informatieverwerkingsniveau 

Argumenten voor informatieverwerkingsniveau: 

• Veel vragen in de praktijk passen binnen informatieverwerkingsbenadering: vb. gelijktijdig volgen van 

aantal vliegtuigen. Hoe groot is het ruimtelijk-visuele werkgeheugen van die persoon. 

• Beperkte kennis over hersenfunctioneren, je gaat niet zo een betere selectie kunnen maken. 
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Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan: 

• Begrijpen van informatieverwerkingsprocessen 

• Meten van individuele verschillen in die processen 

• Meten van individuele verschillen in de kennis-bestanden waarmee de processen werken 

Argumenten tegen informatieverwerkingsniveau: 

• Meten de testen echt informatieverwerkingsprocessen? Ze zijn latent en dus niet observeerbaar, we 

hebben er maar toegang toe via operationaliseringen. We gaan taken moeten verzinnen waarbij we 

hard moeten maken dat die een goede indicator zijn van het latente construct dat men moet 

observeren. 

• Maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie. Hoe goed slagen 

mensen erin om tijdelijk informatie bij te houden en dat is dan in een intelligentietest terechtgekomen. 

Maten van informatieverwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie want wat is het verschil 

tussen informatieverwerkingstaak en gewone intelligentietaak? Kunnen psychometrisch gezien geen 

onderscheid maken! 

Hersenen als toolkit (gereedschapsdoos) van informatieverwerkingsprocessen: sprong van psychometrisch naar 

hersenniveau is té complex. fMRI onderzoek blijft zeer duur. 

SAMENVATTING 

Noodzaak van theorieën, we moeten kunnen begrijpen waarmee we bezig zijn: 

• Voorspellen en controleren van systemen 

• Reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus 

Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings-, hersenniveau 

Observeerbare (kunnen we zien, vaststellen) vs latente (kunnen alleen maar werken met indicatoren) niveaus  

Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak aan theorieën, de wetenschap gaat pas vooruit 

op basis van kritieken. 
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HOOFDSTUK 4: PSYCHOMETRISCHE THEORIEËN 
Worden het meest in kader van psychologisch assessment gebruikt. Zijn mee ontwikkelt vanuit het intelligentie 

onderzoek. Ontwikkeling van theorie en methode. Nieuwe modellen laten nieuwe onderzoeksvragen toe. 

WAT ZIJN PSYCHOMETRISCHE MODELLEN? 

Vertrekpunt: geobserveerde testscores 

→ Groot aantal gegevens als vertrekpunt. Je vertrekt van de geobserveerde testscores, je hebt een prestatie op 

elke subtest afzonderlijk en daar zullen we verbanden tussen berekenen. 

Correlaties / covarianties tussen testscores: Is er een verband met hoe we scoren op 1 subtest en een andere 

subtest?  

Psychometrisch model om beperkt aantal latente variabelen te identificeren: interne structuur van een test. We 

gaan kijken of het mogelijk is om de grote groep van geobserveerde variabelen te reduceren of zoeken naar 

onderliggende (latente) variabelen die de geobserveerde scores op de verschillende subtesten kunnen verklaren. 

→ Groot aantal variabelen terugbrengen tot een beperkt aantal latente variabelen (factoren). Als je weet hoe 

mensen scoren op die latente variabelen dan kan je perfect voorspellen wat je zal observeren bij de 

geobserveerde variabelen (statistische analyse). Verklaren waarom geobserveerde variabelen samenhangen. 

FACTORANALYSE  

EXPLORATORISCHE FACTORANALYSE  

Tests als vectoren in multidimensionale ruimte met correlaties tussen tests voorgesteld als hoeken tussen 

vectoren. Dit model veronderstelt niet a priori, je zal altijd een oplossing bekomen. Je vindt altijd een structuur 

en verklaring. Eerste model dat is ontwikkeld in het kader van intelligentie onderzoek. Het laat toe om de 

resultaten geometrisch / grafisch voor te stellen. Ze zal deze voorstellen als factoren in een multidimensionale 

ruimte. Hoe kleiner de hoek tussen twee factoren, hoe meer de variabelen samenhangen. 

Kritiek: als je er rommel in gooit zal je er rommel uitkrijgen. Dus als je testen niet goed zijn zal je toch een resultaat 

bekomen.  

Stap 1: Extractie van factoren: lineaire combinatie van de geobserveerde tests.  

1. 1ste factor verklaart meeste variantie (zoveel mogelijk weergeven van de informatie) 

2. 2de factor verklaart meeste van residuele variantie (zoveel mogelijk weergeven van de resterende 

informatie) 

3. enz. 

Stap 2: Rotatie van factoren 

• Orthogonale rotatie (assen niet gecorreleerd) 

• Oblique rotatie (assen gecorreleerd)  



33 
 

Test met vijf taken. Er blijken correlaties tussen 

de taken te bestaan. De twee dimensies geven 

al de belangrijkste informatie weer. Arithmetic 

en Algebra hun hoek is vrij klein, net zoals 

sentence comprehension en vocabulary, die 

hangen dus goed samen. 

De stippellijnen weerspiegelen de assen. Je ziet 

door de first factor (deze projectie geeft de 

lading weer op de 1e factor), dat alle vijf de 

subtesten goed samenhangen met deze 1e 

factor, ze hangen er positief mee samen.  

Een belangrijk deel kan je al vatten door gewoon 1 factor te nemen, maar er is ook nog een 2e factor want het is 

een tweedimensionale factor. Deze is bipolair. Wiskunde subtesten laden positief, de anderen, meer talige 

subtesten negatief. De assen zijn niet gecorreleerd dus het zijn orthogonale assen. Je kan die assen gaan roteren, 

de rotatie zijn dan de doorlopend zwarte assen, nog steeds loodrecht op elkaar dus niet gecorreleerd. Op de 

doorlopende lijnen zie je dat sentence comprehension en vocabulary hoog laden op de horizontale as. Alle 

subtesten hebben nog wel een lading op die factor, maar sentence comprehension en vocabulary hebben de 

hoogste lading. Door rotatie met de zwarte assen hebben sentence comprehension en vocabluary een hoge 

lading op de tweede en Arithmetic en Algebra op de eerste, word problems laadt op de twee factoren want je 

hebt zowel wiskundig inzicht nodig om de problemen op de lossen als taal om het probleem te begrijpen. 

Je laat correlaties toe tussen de factoren. Zo krijg je 

een vereenvoudigde representatie. Je krijgt 

zuiverdere factoren, want nu zie je dat taal bijna niet 

laadt op de tweede factor en wiskunde bijna niet op 

de eerste. Voor Word problems is het hetzelfde als 

hierboven, namelijk dat je beiden nodig hebt.  

Een rotatie doet niks met de oplossing, ze zijn 

wetenschappelijk gelijk. Of je nu roteert of niet, het 

zal steeds dezelfde informatie bevatten. Er is geen 

empirisch argument om de ene of de andere rotatie 

te kiezen. Historisch gezien is alles aan bod gekomen.  

Het is niet zo dat je uit de gegevens zelf kan halen welke rotatie het beste is, rotatie is iets dat je achteraf doet 

op basis van een theoretisch kader, maar niet op basis van de gegevens zelf.  

CONFIRMATORISCHE FACTORANALYSE  

Vertrekt van a priori model: aantal factoren, correlaties tussen factoren, indicatoren van factoren. Je moet op 

voorhand jouw theoretisch verwachtte model specificeren. Een model dat je verwacht dat de data zal verklaren.  

Parameters worden geschat volgens model: Nagaan hoeveel factoren je hebt, op welke factor ze zullen laden. 

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

Nagaan of het model de gegevens goed weergeeft.  

Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken: welk model is het meest adequaat om de 

geobserveerde covarianties te voorspellen? Je kan ook verschillende modellen maken en erop toepassen, en 

nagaan welk model beter past bij de geobserveerde gegevens. 
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Twee subtesten, cognitieve testen zonder 

snelheid en twee subtesten met snelheid (bv: 

los de items zo snel mogelijk op). Afvragen of 

dit een effect heeft op jouw structuur.  

 

 

 

 

Bij f1 verklaar je de subtesten zonder 

tijdslimiet, bij f2 met tijdslimiet. Jouw factor 

zal niet alles verklaren, je veronderstelt dat 

jouw onderliggende latente factoren 

verklaren waarom variabelen samenhangen. 

Er zijn nog altijd zaken die je niet verklaart in 

elk van die variabelen. Je ziet een model met 

twee factoren. Als =0 zijn ze niet 

gecorreleerd. 

Bv: we nemen vijf verbale en vijf ruimtelijke subtesten af bij rechtenstudenten en bij burgerlijk ingenieur 

studenten. We zullen het meeste evidentie vinden voor model bij een tweefactor structuur als we ze bij beiden 

samen afnemen. Structuur hangt af van kenmerken die in de testen zelf zijn opgenomen en het hangt samen met 

de kenmerken van de andere testen. We moeten evenwichtig verbale en ruimtelijke subtesten afnemen. De 

structuur hangt af van de distributie in de trekken van de populatie.  

→ Wanneer we kijken naar rechtenstudenten, dan moet je verbaal vaardig zijn, mensen die dat niet zijn geraken 

niet in 3e bachelor, zij moeten niet echt ruimtelijk georiënteerd zijn. Zij zullen dus hoog laden op de verbale factor 

en minder op variabiliteit in ruimtelijke vaardigheden. Het omgekeerde stellen we vast bij burgerlijk ingenieur 

studenten, verbaal component is niet belangrijk. Ruimtelijke vaardigheden zijn belangrijk, dus zullen daar 

waarschijnlijk hoog en homogeen op laden. In de gecombineerde groep hebben we grootste variabiliteit bij 

verbaal (namelijk bij de burgerlijk ingenieur studenten) en bij ruimtelijk inzicht (bij rechtenstudenten).  

Let op, testladingen uit een factoranalyse zijn het resultaat van een interactie tussen: 

• Kenmerken van de test zelf. 

• Kenmerken van de andere testen in de batterij. 

• De distributie van de trekken in de populatie die wordt getest (bij wie je de testen afneemt). 

 Er is dus geen algemeen model dat voor iedereen goed is.  
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DE THEORIE VAN ALGEMENE INTELLIGENTIE (G) 

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

Een geheel waarbij mensen konden verschillen op die algemene onderliggende factor. Je hebt een score op een 

bepaalde intelligentie subtest, een bewogen som van de algemene intelligentie en hoe goed die subtest die 

algemene intelligentie meet en iets specifiek. Hij ging ervan uit dat de samenhang tussen verschillende 

onderliggende factoren moeten verklaard worden vanuit een algemene factor, maar hebben ook ieder een 

eigenheid en die moet je ook meenemen.  

Spearman onderzocht theorie op schooluitslagen 

Score op cognitieve test: xij = βjgi + sij 

Correlaties niet tussen haakjes zijn de geobserveerde resultaten. De correlaties variëren van .83 tot .40. 

Veronderstellen dat er een onderliggende 

factor is, is niet hetzelfde aan dat alle 

subtesten even hard correleren. Tussen 

haakjes zijn de correlaties die je voorspelt 

op basis van het 1-factor model. Indien de 

samenhang tussen de 6 testen moeten 

verklaard worden door 1 onderliggende 

factor. Dus nauwe overeenkomst tussen 

correlaties die je observeert en voorspelt.  

 

Onderliggend heb je de g factor, met de 

Classics die de hoogste correlatie hebben. 

Iedere subtest heeft ook zijn eigen 

specificiteit. 

Geen evenwichtige representatie van wat kan 

verstaan worden onder intelligent gedrag 

want maar één wiskundige variabele, dus 

vooral een verbale factor die je eruit haalt. Het 

blijft verbazingwekkend dat de correlaties die 

je bekomt door die vakken dat je die kan 

verklaren door een onderliggende factor, 

want toch wel verschillende vakken. 

Evidentie voor g: positive manifold uitermate robuuste (regelmatige) bevinding 

→ Belang van zelfde culturele context, mensen die meer woorden kennen, doen het ook beter op blokpatronen, 

deze zijn positief gecorreleerd. Wanneer we vertrekken van een correlatie matrix waarbij alle correlaties niet 

negatief zijn (positive manifold), dan zal bij factoranalyse altijd 1 grote dominante factor kunnen geïdentificeerd 

worden. Dit is een empirische bevinding.  
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Statistisch gezien vinden we die g-factor. Wat is de aard van g? 

• Algemeen mentaal vermogen / cognitieve sterkte: mensen verschillen gewoon in algemene intelligentie 

en dat gaat van zeer laag tot zeer hoog. Wanneer de g-factor ter discussie wordt gesteld is het onzinnig 

om te zeggen dat die niet bestaat, want het bestaat wel. Mensen kunnen variëren op het ene of het 

andere, maar ze zijn wel gecorreleerd.  

• Gespecialiseerde, maar gecorreleerde mentale vermogens: je hebt wel verschillende mentale 

vaardigheden, maar die zijn gecorreleerd. 

• Mutualisme: je hebt verschillende cognitieve vaardigheden, maar wanneer je 1 vaardigheid stimuleert 

heeft dat ook invloed op de anderen. De ene vaardigheid stimuleert de andere.  

G begrijpen door te kijken naar: 

• Aard van testen die hoog laden op g: kijken welke intelligentiesubtesten het meest gecorreleerd zijn 

met g-factor en op basis daarvan nagaan wat die g-factor inhoudt. 

• Informatieverwerkingsmodellen: welke informatieprocessen (bv: grootte van werkgeheugen), 

samenhangt met g-factor.  

• Functioneren van hersenen: hoe hangt hersen functioneren af van de g-factor? 

Welke testen laden hoog op g? 

• Inductief redeneren 

• Complexe visualisatie: niet redeneren, bv: roteren 

• Kwantitatief redeneren: wiskundige subtesten 

• Verbale vaardigheid 

→ We zien dat veel verschillende subtesten hoog laden op de g-factor en dat maakt het niet gemakkelijk om te 

interpreteren wat g is. 

Hypothese van gecorreleerde trekken: training in één type taak zal andere type taak beïnvloeden (vb. 

verbaliseren van strategieën bij matrixredeneren, gebruik van telraam) 

→ Men trainde kinderen op matrixredeneertaken, maar om deze verbaal op te lossen, dat leek een positief effect 

te hebben op verbaal redeneren. Telraam kan helpen om visuele patronen te herkennen. Kinderen die werden 

getraind op het gebruiken van telramen werden ook beter in abstract redeneren. Telraam is geen abstracte 

redeneervaardigheid, maar blijkbaar als je dat traint heeft het wel een effect op abstract redeneren. 

Bedenkingen bij g: 

• Vooral geobserveerd bij “uit de lucht gevallen” testen, minder bij dagelijkse cognitieve taken. 

• Veel minder evidentie in gespecialiseerde populaties 

o Thurstone: ruimtelijk redeneren, perceptuele snelheid, getalvaardigheid, verbale relaties, 

woordvlotheid, geheugen, inductief redeneren 

→ Stelde andere theorie voor, namelijk dat er verschillende intelligentiefactoren zijn die niet 

correleren. Volgens hem waren dat onafhankelijke mentale vaardigheden. Subtesten die tot 

dan werden gebruikt waren volgens hem niet factorzuiver. Het idee is dat de intelligentietesten 

die we kennen beroep doen op verschillende mentale vaardigheden. Hij heeft getracht om 

deze testen zo zuiver mogelijk te operationaliseren en dat bleek te lukken. Maar een probleem 

want hij nam dit enkel af bij studenten. 
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o Algemene beperking van bereik in gespecialiseerde populaties (studenten).  

Wat als hij dit afnam bij een heterogene groep? → Correlaties stegen. 

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

Nu hebben we een verklaring van hoe het kan zijn dat die correlaties gaan dalen: in homogene steekproef gaan 

we minder correlaties vinden tussen intelligentiesubtesten, maar niet de enige verklaring! 

Positif manifold: zie je overal maar komt sterker tot uiting bij mensen die laag scoren op intelligentietesten. 

→  Reëel fenomeen dat naarmate mensen intelligenter zijn (of hoger scoren) dat die g-factor minder sterk is. 

= een heel interessante bevinding, spreekt mutualisme meer tegen.  

HET DRIELAGEN MODEL: CATTELL,  HORN EN CARROLL  

Cattell & Horn: 

Eerst door Cattell en Horn: misschien niet denken in termen van factoren, maar in termen van hiërarchische 

niveaus. Mentale vaardigheden zijn onderling geclusterd en in hoger niveau komen ze samen. 

• Vaardigheden van eerste laag (vb. begrijpen van zinnen, korte termijn geheugen, getalvaardigheid) 

• Vaardigheden van tweede laag: 

o Gf: vloeiende intelligentie: intelligentie die je nodig hebt om nieuwe informatie te verwerken 

en je moet kunnen redeneren om de oplossing te vinden. 

o Gc: gekristalliseerde intelligentie: heeft te maken met het omgaan van informatie die je geleerd 

hebt en daar efficiënt gebruik van leert maken.  

o Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid 

o Gs: cognitieve verwerkingssnelheid 

o Gt: beslissingsreactietijd 

Carroll: heranalyse van 450 databestanden 

• Alle vaardigheden van tweede laag zijn onderling positief gecorreleerd 

• Derde laag = g 

Ontwikkeling van nieuwe instrumenten volgens hiërarchisch model: 

• Kaufman Adult Intelligence Test: is dringend toe aan een hernormering maar gaat ervanuit dat het 

hiërarchisch model werkt. 

• Woodcock-Johnson testbatterij (WJ-III) 
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Specifieke factoren komen samen in bredere factoren. Die bredere factoren zijn gecorreleerd en geven 

aanleiding tot de algemene intelligentie. De witte blokjes zijn de specifieke vaardigheden (lexicale kennis, 

schrijfvaardigheid, schatten van lengte…) → ze komen altijd samen in de breedte 

 

Opmerking: speed (snelheidsfactor) zit altijd bij de laagste lading, 

laden wel op g-factor maar niet zo hoog. 

→ Belangrijk om mee te nemen wanneer we het hebben over de 

informatieverwerkingsbenadering: g-factor is enkel snelheid 

(zowel op biologisch als op fysiek niveau) 

 

 

 

Op elke leeftijd houdt het model stand. 

Snelheidscomponent laadt op de 

algemene factor, maar is niet de beste 

indicator van algemene intelligentie. 
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Is elke algemene factor in een intelligentiebatterij de g-factor? 

• Neen: vb. de algemene factor van de ASVAB is een maat van Gc, veeleer dan van Gf, of g  

→ Wordt in het Amerikaanse leger gebruikt als selectie. Men vond dat die testbatterij bij het 

Amerikaanse leger vooral meet wat mensen geleerd hebben in hun opleiding, namelijk gekristalliseerde 

intelligentie en meet maar heel weinig hoe je reageert of omgaat met nieuwe situaties. 

Zijn g, Gc en Gf “natural kinds” (iets wat echt in de realiteit bestaat of is het gewoon een handige voorstelling)? 

• Geen natural kinds:  

o Eenzelfde taak kan een maat van Gf of Gc zijn, afhankelijk van vertrouwdheid met de taak  

→ Als men het materiaal kent gaat men meer beroep doen op informatie halen uit het lange 

termijn geheugen, voor anderen die minder vertrouwd zijn ermee kan het wel om vloeiende 

intelligentie gaan (bv: wiskunde met 12-jarigen die er nog niks over zagen en 16-jarigen die wel 

al kennismaakten met het soort oefeningen). 

o Korte- vs langetermijn geheugen 

o Cattell: Gc (doet meer beroep op lange termijngeheugen) via Gf (doet meer beroep op 

kortetermijngeheugen). Gc hangt ook meer samen met SES dan Gf. 

• Wel natural kinds:  

o Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen: voorbeeld: matrixredeneertaal: enkel 

op KTG, maar bij een woordenschattest: op LTG. Het ontwikkelt zich zeer specifiek gedurende 

de levensloop. 

o Gf (de basis) neemt af met leeftijd, Gc neemt toe. Er zijn andere leeftijdseffecten dus misschien 

ben je dan met andere dingen bezig. Het doet beroep op heel andere processen 

(informatieverwerkingsprocessen). 

JOHNSON & BOUCHARD’S G.VPR MODEL  

Vernon (1964): volgens hem waren er drie intelligentiefactoren: 

• general factor 

• verbal: educational factor 

• perceptual: motor factor 

Johnson & Bouchard (2005): hebben dit model teruggehaald en in een breed hiërarchisch model gegoten → 

eigenlijk een eenvoudiger model dan het CHC-model.  

1. niveau 1: individuele testen 

2. niveau 2: specifieke vaardigheden 

• bv: verbale vlotheid 

3. niveau 3: verbale, perceptuele, rotatievaardigheden 

• V: verbale vaardigheden  

• P: perceptuele vaardigheden 

o Analyse van perceptueel zonder beweging 

o Voorbeeld: complex figuur en goed in herkennen → beeld mag niet bewegen. 

• R: rotatievaardigheden 

o Je krijgt visueel ruimtelijke informatie en moet ermee aan de slag → je moet ze 

kunnen bewegen en roteren om tot de juiste oplossing te komen 

4. niveau 4: algemene intelligentie g 

• De vaardigheden zijn onderling gecorreleerd en geven een g-factor.  

 



40 
 

 

 

Loodrecht op de g-factor staan de subsidiaire factoren. Deze zijn enkel 

van belang voor bepaalde subtesten  

 

 

 

Je hebt specifieke testen die tot nauwe 

intelligentievaardigheden leiden, op het hogere 

niveau clusteren die tot drie grotere factoren en 

onderliggend kunnen we een algemene g-factor 

onderscheiden. Ze correleren onderling wel. Ze 

onderscheiden geen brede geheugenfactor, je hebt 

geheugen dat werkt met verbale, perceptuele en 

rotatie informatie. Het is niet dat je één geheugen 

hebt voor al die verschillende vormen. Geen 

abstracte redeneerfactor die apart komt te staan. 

Model is statistisch superieur in verschillende 

datasets, maar verklaart de data niet “volledig”. Liet 

minder afwijkingen zien.  

 

Verschillen met CHC-model: 

Geen afzonderlijke (brede) geheugenfactor: we weten dat de fonologische loop en visueel spatiaal schetsblad, 

twee verschillende slaafsystemen zijn →  je kan specifieke studies doen waarbij je verbaal en visueel informatie 

kan bijhouden zonder grote negatieve interferentie 

Problemen met Gf-Gc onderscheid 

• Onderscheid is vaag, want ook patroonherkenning bij Gc testen (bv: een vlag herkennen). 

• Erfelijkheid niet hoger voor Gf dan voor Gc 

→ Cattell had gesuggereerd dat Gc zich ontwikkelt door Gf, en dus zou Gf een grotere erfelijkheidsfactor 

moeten hebben. Maar de erfelijkheidscoëfficiënt is vergelijkbaar. 

→ Geen onderscheid gemaakt tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie: dit onderscheid kan overal 

inzitten want voor elke vaardigheid die je aanspreekt kan het zijn dat je geconfronteerd wordt met geleerde 

informatie en nieuwe informatie.  

 

Het G.VPR model verklaarde de gegevens beter: model is statisch superieur in verschillende datasets, maar 

verklaart de data niet ‘volledig’. 

 

 



41 
 

Neurowetenschappelijke bevindingen: 

• Aandachtscontrole, neurale geleiding (hangt samen met verhouding van witte en grijze stof), 

plasticiteit van neurale connecties (bij sommigen is die groter dan bij anderen).  

→ Aspecten die vooral samengaan met de g-factor. Adolescenten die hoger score op IQ, hangt samen 

met hoe snel en efficiënt de hersenen worden veranderd, wat samenhangt met de plasticiteit. 

• Verschillende hersendelen betrokken 

• Onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken: ze delen wel bepaalde delen van hersenen, 

maar doen ook beroep op verschillende hersendelen. Op perceptueel vlak is er weinig verschil of doen 

vrouwen het iets beter, bij rotatietaken doen mannen het gemiddeld beter. Wel bij zowel mannen dan 

vrouwen is er variabiliteit.  

SAMENVATTING EN EVALUATIE  

Wat verklaart de “positive manifold”?  

De algemene tendens sterker aan onderkant dan aan bovenkant van de IQ-dimensie. Mensen die laag scoren op 

intelligentie zullen meer variabiliteit hebben in een 1-factor model.  

Welk model is nu het beste? Keuze voor g, drielagen of G.VPR-model: 

• Statistische argumenten: welk model past het best bij de gegevens? G.VPR-model? 

• Bruikbaarheid bij beslissingen: waarvoor heb je de intelligentietest nodig. Misschien is G.VPR 

interessant voor selectie voor studenten burgerlijk ingenieur. Voor veel andere richtingen maakt rotatie 

en perceptie niet heel veel uit. Afhankelijk waarvoor je testen wil gebruiken kan je argumenteren voor 

de drie. Welk model helpt mij het meest in een bepaalde context? 

Bv: Als je nog niet goed weet voor welke job mensen moeten geselecteerd worden, is de g-factor 

misschien handig om een algemeen beeld te krijgen. Als je veel kandidaten hebt voor beperkt aantal 

jobs kan je eerst algemeen selecteren en daarna meer specifieker.  

• Aansluiting bij informatieverwerking en biologische modellen 

Puur g-model is té eenvoudig. Het is meer dan de algemene intelligentie, maar wat dat meer is wordt nog volop 

onderzoek naar gedaan. 
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HOOFDSTUK 5: ALTERNATIEVE INTELLIGENTIETHEORIEËN 

ALTERNATIEVE INTELLIGENTIETHEORIEËN 

Inleiding 

Gardner’s theorie van multipele intelligenties: populair bij de pedagogen en leerkrachten. 

Sternberg’s theorie van succesvolle intelligentie 

Ackerman’s PPIK theorie 

Persoonlijkheid en intelligentie 

Algemene evaluatie van de alternatieve theorieën 

“The intelligence test does not weigh or measure intelligence by any objective standard. It simply arranges a 

group of people on a series from best to worst by balancing their capacity to do certain arbitrarily selected 

puzzles, against the capacity of all the others.” Lippmann, 1922 

~ "De intelligentietest weegt of meet intelligentie niet volgens een objectieve norm. Hij rangschikt eenvoudig 

een groep mensen in een reeks van best tot slechtst door hun vermogen om bepaalde willekeurig gekozen 

puzzels uit te voeren af te wegen tegen het vermogen van alle anderen." Lippmann, 1922 

→ We zijn ten onrechte bezig mensen te ordenen en daar uitspraken en conclusies over te doen.  

“Almost everything you know about intelligence – the kind of intelligence psychologists have most often written 

about  - deals with only a tiny and not very important part of a much broader and more complex intellectual 

spectrum.” Sternberg, 1996 

~ "Bijna alles wat je weet over intelligentie - het soort intelligentie waar psychologen het vaakst over hebben 

geschreven - heeft slechts betrekking op een klein en niet erg belangrijk deel van een veel breder en complexer 

intellectueel spectrum". Sternberg, 1996 

→ Ze besturen wel intelligentie, maar maar een klein deeltje.  

GARDNER’S THEORIE VAN MULTIPELE INTELLIGENTIES  

Twee basisassumpties: 

1. Niet één algemene trek: verwerkt idee van de g-factor 

2. Veel typen van intelligentie 

→ Vanuit de basis sluit het mooi aan bij Thurnstone maar gaat nog een stapje verder: ze zijn onafhankelijk van 

elkaar. 

Onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke manier. Hij heeft op een kwalitatieve 

manier gekeken naar mensen die het in verschillende levensdomeinen goed doen en waar iedereen het over 

eens is dat die een bewijs geven van een intelligentie te bezitten.  

An intelligence = “a biopsychological potential that can be activated in a cultural setting to solve problems or 

create products that are of value to society” → Brede definitie: niet slecht 
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Zeven onafhankelijke vormen van intelligentie: 

• Linguïstische intelligentie (~ vloeiende intelligentie) 

• Logisch-mathematische intelligentie (~ gekristalliseerde intelligentie) 

• Ruimtelijke intelligentie (~Gv, visualisatie) 

• Lichamelijke / kinesthetische intelligentie: hoe goed mensen iets met hun lichaam kunnen doen (bv: 

dansers)  

• Natuurlijke intelligentie: hoe goed je begrijpt wat er in de natuur gebeurt 

• Interpersoonlijke intelligentie: hoeveel inzicht je hebt in interpersoonlijke relaties (bv: theory of mind) 

• Intrapersoonlijke intelligentie: hoe goed begrijp je jezelf psychologisch gezien (bv: motivatie) 

Gebaseerd op vier criteria: 

• Biologisch: product van biologisch systeem 

• Psychologisch: trainbaar (gevoelig voor oefening) en te onderscheiden van andere trekken 

• Ontwikkeling: eigen ontwikkelingsgeschiedenis 

• Logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in symbolensysteem 

Zeer populair in onderwijskundige kringen 

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

• Misinterpretatie van klassiek IQ-onderzoek: er is niet zoveel aan te doen i.p.v. verschillen tussen 

mensen zijn vrij stabiel 

→ Gericht op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type intelligentie waar een 

kind goed in is. Onderwijs moet zich niet op één intelligentie type richten, maar moet volledig ontwikkeld zijn, 

dus ook andere zaken van intelligentie meten. Het klassieke IQ-onderzoek wordt mis geïnterpreteerd, want IQ 

staat niet vast. Is wel een stabiel kenmerk. De relatieve verschillen ten opzichte van elkaar zijn er wel, namelijk 

hoe iemands intelligentie zich situeert tegenover anderen. Maar natuurlijk kan iemand van 40 jaar meer dan 

iemand van 6 jaar. 

Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging (Visser et al., 2006) → gaan iedere intelligentie gaan 

operationaliseren. 

• Sterke correlaties tussen intelligentie 1, 2, 3, en 5: g 

• Lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen 

• Resultaten worden verworpen door Gardner 

Evaluatie van MI-theorie 

• Weinig empirische evidentie 

• Wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te trekken? 

• Goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren (werken met observaties en kwalitatief 

materiaal…) 

• Onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid (kijken naar de relatieve sterktes van 

de kinderen en daarop inzetten) 

→ Sommigen zetten goede prestaties neer, maar waarom moet dat toegeschreven worden aan intelligentie? 

Gardner trekt intelligentie ontzettend breed open, hoe breder het begrip hoe meer er onder valt en dus hoe 

minder je er over kan zeggen want alles valt eronder. 
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STERNBERG’S THEORIE VAN SUCCESVOLLE INTELLIGENTIE  

De stelling die hij inneemt lijkt sterk op die van Gardner. Tegen of complementair aan klassieke IQ-benadering? 

Zijn wetenschappelijke benadering: maten ontwikkelt voor creativiteit en voor praktische intelligentie 

→ Deze maten mogen niet te hoog gecorreleerd zijn met de klassieke maten van de analytische intelligentie. Je 

moet kunnen aantonen dat ze iets extra voorspellen. 

Onderscheid tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie 

• Analytische intelligentie = academische intelligentie  

→ Zijn wetenschappelijk werk: hij heeft veel verschillende theorieën naar voor geschoven, maar zijn 

bekendste is het onderscheid tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie. 

o Intelligentie in de praktijk: de probleemstelling is nog niet helemaal duidelijk, ook de 

mogelijke oplossingen zijn nog niet duidelijk. 

o Klassieke intelligentietests: ligt op voorhand vast, duidelijke vraagstelling, op voorhand is 

duidelijk wat je hoort te doen. 

• Creativiteit  

o Niet normaal verdeeld: meeste mensen zijn niet zo creatief en sommigen heel creatief 

o In gespecialiseerd domein creatief, weinig mensen die creatieve bijdrage geven aan 

verschillende domeinen.  

o Vraagt inspanning: het is niet dat creativiteit vanzelf komt 

o Hangt af van de sociale omgeving (ondersteunend), kregen de tijd en mogelijkheid vanuit 

omgeving om met creativiteit bezig te zijn.  

o Gemeten via divergent denken: empirische evidentie voor incrementele validiteit 

(bijkomende voorspellende waarde boven de klassieke intelligentietaken) (Torrance, 1962; 

Plucker, 1999) 

Bv: wat kan je allemaal doen met een baksteen? Deze antwoorden kan je gaan scoren. Is niet 

gemakkelijk te automatiseren. Nog nagaan of het een vrij algemeen idee is of niet.  

→ Getrainde beoordeelaars die het eens zijn over wat een creatief antwoord is en draagt 

inderdaad bij aan intelligentie. 

• Praktische intelligentie: in welke mate beschik je over praktische vaardigheden om daar op een 

efficiënte manier mee om te gaan.  

o Theoretisch verwant met Gc 

o Onderscheid tussen praktische intelligentie (vaardigheden die je hebt om praktische 

problemen op te lossen, kunnen het resultaat zijn van onderwijs) en impliciete kennis (kennis 

die je verwerft door in een bepaalde omgeving dingen te doen en ziet gebeuren, zonder je echt 

wordt geïnstrueerd, in welke mate leren mensen automatisch uit hun ervaringen). 

o Leren uit ervaring: hoe ga je met dagdagelijkse problemen om 

o Situational Judgement Test in Arbeid & Organisatie: men is aan leidinggevenden gaan vragen 

naar ervaringen in hun taak als leider waar er problemen waren en hoe ze er mee omgaan. 

Beschrijvingen van concrete situaties, met daar mogelijke reacties op die volgens experts meer 

of minder adequaat zijn om in die situatie te reageren (bv: wat is de adequaatste 

mogelijkheid?) 
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Welke empirische evidentie is noodzakelijk? 

• De drie vormen moeten kunnen worden gemeten 

• Tests voor de drie vormen moeten redelijk onafhankelijk van elkaar zijn 

• Elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen, iets bijdragen aan het voorspellen van 

relevant gedrag. 

Empirisch onderzoek 

• Voorbereidende cursus bij Yale studenten: 3 bij 3 experimenteel opzet met evaluatie van en training op 

academische, creatieve en praktische vaardigheden  

→ Resultaat betwist, maar homogene groep want zijn zeer geselecteerd 

• RAINBOW: volledige operationalisering bij heterogene groep → bijkomend belang van creatieve 

vaardigheid, maar geen consistent patroon. Moesten aan klassieke selectie doen en aantal 

instrumenten toevoegen voor creativiteit en praktische intelligentie. Gekeken naar succes in het hoger 

onderwijs, gaan ze bijkomend succes verklaren? → Bijkomend belang van creatieve vaardigheid, maar 

geen consistent patroon 

• Voorspellen van succes in MBA-programma: studenten moesten aangeven hoe ze zouden reageren en 

deze werd geïdentificeerd door experts → praktische intelligentie draagt bij aan voorspellen succes 

• Leiderschap in het leger op niveau van peloton, compagnie, bataljon → verschillende relaties 

afhankelijk van wie het leiderschap evalueert 

• Kennis van medicinale kruiden in Kenia, kennis van jagen bij Yu’pik Inuit: geen of zelfs negatieve 

correlatie met klassieke intelligentietesten (positive manifold gaat niet op) 

→ Behoort tot een breder cognitief domein, minder thuis dus krijgen minder informatie van thuis en 

gaan minder naar school. Er ontstaan grote verschillen tussen mensen binnen een land en de ervaringen 

die ze op doen. Kennis van lokale informatie is negatief gecorreleerd met klassieke intelligentie. 

Vertellen iets over de grote heterogeniteit in termen van ervaringen die mensen op doen. → Negatief 

gecorreleerd met klassieke intelligentietesten (goed scoren op klassieke intelligentietesten, deed het 

minder op die proef) 

Reden negatieve correlatie:  

• Cultureel bepaald → kennis die lokaal is in die gemeenschap 

• Maar hoe komt het dat mensen die dat beter snappen en beter kennen, dat ze het minder goed doen 

op klassieke intelligentietesten? 

• Er is nog een extra argument om dit te verklaren: de sociale component (westerse scholing: mensen die 

welstellender zijn kunnen kinderen meer, langer en beter naar school sturen) 

• De leefomgeving van de kinderen verschillen enorm van elkaar, o.a. door SES → veel meer of minder 

toegang tot traditionele cultuur. 

• Mo: negatieve correlaties pleit niet tegen klassieke intelligentietesten. 

Je zit met heel heterogene groepen, wat het moeilijker maakt een instrument te maken voor die context die voor 

iedereen die intelligentie op dezelfde manier meet. 
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Evaluatie: 

• Kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht 

→ Hij doet goed onderzoek en daar komt steeds uit dat de klassieke intelligentiematen de beste 

voorspellers zijn! 

o Hij vindt weldegelijk dat er nog iets bovenop kan voorspelt worden, maar dat is iets anders dan 

zeggen dat klassieke IQ-benadering onterecht is! 

• Herwaarderen van creativiteit: hij heeft het terug in de belangstelling geplaatst 

• Herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc) 

• Nadruk op impliciete kennis is bijdrage: het feit dat we kennis opdoen door in de omgeving te 

functioneren. → Belangrijk om te voorspellen hoe mensen in de toekomst zullen functioneren. 

• Geen sterke effecten, maar geheel van studies wijst op mogelijk belang. Klassieke intelligentietesten 

moet je doorspartelen, maar wat er echt toe doet is emotionele intelligentie! Dit wijst erop dat er iets 

bijkomend is toe te voegen aan de klassieke IQ-benadering. 

ACKERMAN’S PPIK THEORIE   

Uitgangspunten 

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

opgedane kennis. Vooral ouderen die je in topposities ziet (kijk maar naar de presidenten in Amerika). 

Men heeft meer kennis verzadigd en men kan terugvallen op een groter kennisbestand. De specialisatie 

van het middelbaar blijft zich doorzetten. Hij zegt dat men meer aandacht moet hebben voor die 

specifieke kennis.  

• Hij staat helemaal niet kritisch tegenover klassiek IQ-onderzoek, maar probeert het verder uit te 

breiden met andere belangrijke trekconstructen die we hebben 

• Kennis in volwassenheid is gespecialiseerd: past in niche, men kiest voor een bepaald domein en dan 

ga je in dat domein verder gaan ontwikkelen 

• Onderscheid Gc (gekristalliseerd) en Gk (context-specifiek) (eigen aan niche waar jij als volwassene 

functioneert) 

Ontwikkelingspsychologische interactie tussen: (bv: studiekeuze) 

• Intelligentie als proces (Gf) 

• Persoonlijkheid 

• Interesses 

• Intelligentie als kennis: onderscheid tussen algemene en specifieke kennis (Gc en Gk) 

→ PPIK (process personality interest knowledge) 

Vijf kennisdomeinen: 

• Natuurwetenschappen 

• Wiskunde 

• Kunst en cultuur 

• Literatuur 

• Sociale wetenschappen 

→ Hoe zijn deze gecorreleerd met vloeiende, gekristalliseerde intelligentie en leeftijd?  
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Naarmate je ouder wordt zijn de correlaties hoger op gekristalliseerde intelligentie. 

→ In één van de studies kijkt 

hij naar het verband tussen 

een aantal van die 

kennisdomeinen. Dan zie je 

dat de meer 

wetenschappelijke meer met 

vloeiende intelligentie 

samenhangen, en de andere 

zitten sterker op de 

gekristalliseerde en stijgen 

met de leeftijd. 

4 TREKCOMPLEXEN IN CROSS-SECTIONEEL ONDERZOEK 

Hij heeft grote onderzoeken gedaan waarbij hij de kennistesten heeft afgenomen samen met 

persoonlijkheidstesten, interessematen en klassieke IQ-maten 

Heeft 4 trekcomplexen geïdentificeerd: 

• Wetenschappen en wiskunde complex (praktische en abstracte problemen) 

o Mensen die hoog zitten op vloeiende intelligentie 

o Geïnteresseerd zijn in praktische en abstracte problemen 

o Goed zijn in wiskunde en wetenschap 

• Conventionele complex 

o Zitten hoog op consciëntieusheid 

o Zijn traditioneel 

o Kunnen heel sterk verschillen in termen van intelligentie 

• Sociale complex (macht (dominant) vs sociale relaties)   

o Vooral geïnteresseerd in sociale relaties 

o Zitten hoog op extraversie 

o Ook brede range in termen van intelligentie 

o Kon nog opgesplitst worden in 2 subcomplexen: 

▪ Sociaal geïnteresseerd, maar dominant 

▪ Sociaal geïnteresseerd, en vooral gericht op sociale relaties 

• Intellectuele/culturele complex: hoog op gekristalliseerde intelligentie en die hoog scoren op kunst en 

cultuur maar ook op de openheidsfactor.  

o Vooral intellectueel geïnteresseerd: in de literatuur… 

o Hangt samen met gekristalliseerde intelligentie 

→ We zien dat intelligentie niet los staat van persoonlijkheid en interesses, ze hangen samen en je kan clusters 

van mensen gaan identificeren die een bepaald persoonlijkheidsprofiel hebben en bij sommigen hangt er een 

intelligentieprofiel mee samen. 

Domeinkennis is belangrijk aspect van volwassen intelligentie. Probeert duidelijk te maken dat er nog iets meer 

is dan de klassieke intelligentie maten. Je gaat kijken naar de linken tussen persoonlijkheid en intelligentie.  
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PERSOONLIJKHEID EN INTELLIGENTIE  

Onderscheid tussen “kunnen doen” en “willen doen” 

• Kunnen: hoe goed zijn ze in staat een type taak uit te voeren 

• Willen: willen ze die vaardigheden dagdagelijks gebruiken? 

Intellectueel engagement (bv: wie leest de krant): breder geïnteresseerd zijn, hangt positief samen met 

slaagkans. Als men de vaardigheden heeft moet men deze ook nog willen of kunnen inzetten. 

Zelfdiscipline 

• Gewetensvolheid: na IQ, beste voorspeller van succes 

• Uitstel van beloning op 4-jarige leeftijd voorspelt SAT-scores 15 jaar later 

(marshmallow test: Mischel et al., 1970; Shoda et al, 1990) 

o Kleuters krijgen een marshmallow voor zich en kunnen kiezen tussen 

opeten of uitstellen in ruil voor een grotere beloning →  jaren later bekeken of het betere 

prestaties voorspelt. 

Resultaat: kinderen die in staat waren hun beloning uit te stellen bleken 15 jaar later hogere 

SAT-scores te hebben! Bij een grotere en heterogene steekproef blijkt dat het effect veel 

kleiner is want voor de andere studie werden vooral kinderen uit hogere SES genomen.  

 

• Zelfdiscipline voorspelt schooluitslagen, consciëentieusheid is een belangrijke factor. 

Voorbeeld: het is prachtig weer en je moet naar de les komen, veel mensen zullen van het weer 

genieten, diegene die in de les aanwezig zijn bezitten enorme zelfdiscipline.  

 

ALGEMENE EVALUATIE VAN DE ALTERNATIEVE THEORIEËN  

Wat we cognitief kunnen staat in interactie met niet-cognitieve trekken. Er is dus ruimte voor verbetering.  

Het is niet alleen persoonlijkheid (het willen 

doen), maar ook in staat gesteld worden 

door de context het te kunnen doen. 

→ Context is dus ook heel belangrijk, moet 

mee in rekening gebracht worden. Ook 

kijken naar de niet-cognitieve prikken en 

hoe die in verband staan.  

➢ De stelling dat klassieke IQ slechts een 

onbelangrijk deel van de intelligentie 

weergeeft, is gewoonweg fout 

➢ Nood aan paradigmashift 

➢ Beter begrijpen van interacties met 

motivatie, persoonlijkheid, en 

situationele beperkingen 

➢ MAAR gebaseerd op wetenschappelijke 

evidentie én dient voorgaande 

empirische observaties te verklaren 
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HOOFDSTUK 6: INFORMATIEVERWERKINGSBENADERING 

• Cognitieve psychologiebenadering: We zijn geïnteresseerd in individuele verschillen in de mentale en 

cognitieve processen. 

• Snelheid van mentale processen: intelligentie is de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. 

• Werkgeheugen en algemene intelligentie: goed competent werkgeheugen zou instaan voor de 

algemene intelligentie 

• Verbaal begrip 

• Visueel-ruimtelijk redeneren 

• Conclusies 

Wat zit er onder die psychometrische taken?  

COGNITIEVE PSYCHOLOGIEBENADERING 

Elementaire cognitieve taken: kijken hoe mensen met informatie omgaan en problemen oplossen. 

• Probleemoplossend gedrag functie van 

o Beschikbare informatie: je kan beschikbaarheid manipuleren, welke informatie je mensen ter 

beschikking stelt.  

o We kijken hoe goed informatie kan worden verwerkt 

• Historische evolutie: aanvankelijk niet succesvol bij Galton en Wissler. Ze werkten met cognitieve 

informatiematen en sterk gericht op kwaliteit van de zintuigen en dat was niet erg succesvol. Dat bleek 

niet goed te voorspellen hoe mensen het aan de universiteit deden. Mate voor cognitieve verwerking 

was niet zo betrouwbaar, nu zitten we met meer betrouwbare taken. 

HET “SCHOOLBORD” MODEL VAN de COGNITIEVE ARCHITECTUUR 

Je vertrekt van de sensorische input (wat binnen de 

zintuigen binnenkomt) en hier gaan we betekenis aan 

geven. Dit doen we door sensorische informatie te 

linken aan het lange termijngeheugen. We krijgen 

veel informatie binnen. En daar moet men iets mee 

kunnen doen.  

Dit zal leiden tot een beslissing om al dan niet een 

bepaald gedrag te stellen.  

• Waarnemen en classificeren van nieuwe informatie ifv informatie in langetermijngeheugen 

• Werkgeheugen: interne representaties, executieve processen (aandachtsprocessen) 

• Gelijktijdig uitvoeren van taken 

• Werkgeheugen werkt als “schoolbord” 

• Modaliteitspecifieke geheugenfuncties 

• Van werkgeheugen naar langetermijngeheugen 

• Motorische reactie 

  



50 
 

SNELHEID VAN MENTALE PROCESSEN 

Donder’s paradigma:  

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

ingevoegd proces) – R (taak zonder ingevoegd proces). Seriële verwerking is dat je iets op volgorde moet 

uitoefenen. Je kan proberen een zicht te krijgen hoe snel bepaalde onderdelen van de cognitieve 

processen gedaan worden. 

• Snelheid-accuraatheid trade-off: alleen werken met correcte antwoorden. Hoe sneller mensen werken, 

hoe meer fouten ze maken.  

• Werken met voldoende trials. Je gaat mensen voldoende trainen en enkel de reactietijden nemen waar 

ze correct geantwoord hebben. De trials die niet accuraat zijn worden niet meegeteld. We vinden een 

verband tussen intelligentie en reactietijd.  

Keuzereactietijd 

• Keuzereactietijd (2-8 lichtjes, beslissingstijd en 

bewegingstijd). Ziet twee lichtjes en moet zijn 

vinger op een bord houden. Wanneer het lichtje 

links brandt moet het links duwen, als het 

rechts brandt moet er rechts gedrukt worden. 

Hoelang duurt het vooraleer de participant zijn 

vinger opheft (=beslissingstijd), en hoelang 

duurt het vooraleer hij effectief drukt 

(=bewegingstijd). 

• Keuzereactietijd neemt toe met aantal keuzes. Taak wordt mentaal complexer want aandacht moet 

verdeeld worden over meer lichtjes, de taak begint dus meer tijd te vragen. Er zijn waarschijnlijk dus 

bijkomende mentale processen nodig om complexere taken uit te voeren.  

Hangt dit samen met intelligentie? Mensen die dit sneller kunnen uitvoeren, scoren zij ook hoger op intelligentie? 

We kunnen kijken naar individuele verschillen met één lichtje, twee lichtjes… Naarmate er meer lichtjes zijn 

neemt het verband met intelligentie toe. 

Je kan kijken naar het intercept: het zegt iets over de basissnelheid. En het gewicht zegt iets over hoeveel iemand 

vertraagd, hoe steiler het intercept, hoe meer de persoon vertraagt naarmate er meer lichtjes zijn. We kunnen 

ook kijken naar de variabiliteit, reageren mensen altijd traag of is dit willekeurig? 

Het is een onderschatting, want is enkel 

bij studenten uitgevoerd. Snelheid gaat 

vrij snel achteruit, dus we zitten met een 

groep die op de top zit van snelheid en 

tamelijk homogeen is.  

Het effect is negatief want hoe hoger de 

reactietijd hoe trager. Wat is het verband 

tussen het aantal lichtjes en de reactietijd. 

Meer vertragen is dus een steilere regressielijn, maar mensen die systematisch reageren hebben een kleinere 

variantie. Mensen die meer variabiliteit vertonen scoren dus hoger op de variantie. Naarmate men intelligenter 

is zijn we beter in staat om langer onze aandacht te behouden, daarom heeft variantie iets met deze taak te 

maken. Ze reageren systematischer, dus ze zullen ook stabieler reageren.  
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Bij b nemen de correlaties een beetje af, het verband met intelligentie neemt toe, maar het wordt dus 

negatiever. Als de taak complexer is zien we de correlatie met intelligentie toenemen.  

Als we beginnen met acht lichtjes afnemen, dan keert de correlatie met het gewicht om. Er bestaat geen vaste 

tijd van reageren, intelligente mensen reageren sneller naarmate er minder lichtjes zijn, dus gaan ze een groter 

leereffect vertonen. Bij meer intelligente mensen gaat het gewicht steiler zijn. Bij minder intelligente mensen zal 

de steilheid minder groot zijn. Zelfs een eenvoudige taak is onderhevig aan leereffecten. We reageren niet steeds 

op dezelfde manier en doordat mensen leren ben je misschien ook niet meer hetgeen aan het meten wat je wou 

meten. 

Identificatiereactietijd: informatie oproepen uit langetermijngeheugen, welke cognitieve processen hebben 

hiermee te maken?  

• Fysische identiteit van letters (a – a): gaat het om dezelfde letter?  

• Naamidentiteit van letters (a – A): kleine letter - hoofdletter 

• Lexicale identificatie (KAMEEL/ MEELAK) = zo snel mogelijk reageren of het gaat om een echt woord of 

niet 

• Semantische identificatie (KAMEEL – DIER): vragen of de twee woorden tot dezelfde categorie behoren. 

We zien dat het effect afhangt van de vraag die je 

mensen stelt. Naarmate de taak complexer wordt 

hebben mensen ook hier meer tijd nodig. Relatie met 

intelligentie neemt toe. Mensen die hoger scoren op 

intelligentie doen de taken sneller, het verschil 

tussen intelligente mensen en niet-intelligente 

mensen wordt groter naarmate de taken complexer 

worden. Hangt sterker samen met taken voor verbaal 

IQ. 

Inspectietijd: inspectietijd nodig voor 75% correcte antwoorden. 

Je moet beoordelen of de lijnstukken even lang zijn. De tijd dat je 

die lijnstukken ziet, worden steeds kleiner en kleiner. Bij deze taak 

moet motorisch niets gebeuren, dit moest wel bij de vorige taken 

(bv: op een knop drukken). Misschien is bij sommigen de motoriek 

trager, maar zijn ze wel intelligent. We vinden effecten van 

leerervaring.  

Correlatie tussen -.3 en -.4 met g, maar 

• Beperking van bereik: studenten 

• Te weinig proeftrials 

• Matige temporele stabiliteit (.6): als je die taak vandaag doet, en binnen twee weken nog eens is deze 

niet zo goed gecorreleerd met elkaar. 

• Na correctie relatie tussen -.6 en -.7 

Correlatie stijgt wanneer je de taak nog een tweede keer zou afnemen. Intelligente mensen kunnen hun aandacht 

beter behouden. Als mensen worden getraind, worden ze beter (leereffecten). Na enkele dagen training zal de 

correlatie met intelligentie kleiner zijn, mensen worden wel beter, maar het is geen intelligentie meer wat je aan 

het afnemen bent. 
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Men heeft gekeken naar 

correlatie tussen de inspectietaak 

en de WAIS-R taak. Correlatie is 

het sterkst bij visuele taken. Er is 

een rangorde van waar de 

inspectietaak mee correleert en 

de g-lading (hoe sterk laden de 

subtesten op de algemene 

intelligentie?) Andere volgorde! 

Wat we meten met de inspectietijdtaak is niet hetgeen waarmee we de g-factor verklaren. Mensen die 

intelligenter zijn, zijn sneller en dat weegt op de g-factor. Zo’n taak die snelheid meet is niet zo zeer een verklaring 

voor de g-factor, maar vooral een vorm van intelligentie, nl. de visuele taken.  

Intelligentie heeft te maken met reactiesnelheid, maar geen evidentie dat snelheid hetzelfde is over type taken 

en het sterkst zou correleren met die g-factor. 

Interpretatie: 

• Snelheid is belangrijk (≠ good to be fast in dagelijks leven) 

• Afhankelijk van de leeftijdsgroep (veel studies bij studenten) 

• Vast kenmerk (langere taken voorspellen beter) OF maten voor verschillende mentale processen 

(verbaal IQ of perceptuele snelheid).  

→ Geen vast kenmerk, eerder maten voor verschillende processen en taken. 

WERKGEHEUGEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE  

Onderscheid kortetermijngeheugen (houden we tijdelijk bij) en langetermijngeheugen 

Kortetermijngeheugen: 

• Modaliteit specifieke slaafsystemen (systemen die we bijhouden zonder er iets mee te doen): 

o Fonologische loop (vb. cijferreeksen voorwaarts): verbale informatie wordt (tijdelijk) 

bijgehouden. 

o Visuospatiaal schetsblad: heeft te maken met visuele en ruimtelijke informatie die je tijdelijk 

gaat bijhouden. 

→ Zijn relatief onafhankelijke systemen. Als fonologische loop ‘bezet’ is kan je wel nog de 

visuospatiale gebruiken. 

• Werkgeheugen van centrale verwerker (vb. cijferreeksen achterwaarts): je kan er een bewerking mee 

doen. Misschien bepaalt de grootte van het werkgeheugen wel de g-factor. 

Geheugenspantaken: meten werkgeheugen van centrale verwerker 

Verbaal voorbeeld waar mensen zinnen gekregen hebben en op het einde 

vraagt men wat het laatste woord van iedere zin was. Deze taak kan niet 

opgelost worden via de fonologische loop, want zijn te veel woorden om 

tijdelijk daarbij te houden. Dus vooral een taak die beroep doet op het 

werkgeheugen. 
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Je kan ook mensen rekentaken gegeven, gevolgd door een woord en op het 

einde naar die woorden vragen. Je geeft die taken aangepast aan de 

vaardigheid van de participant, zodat je zeker weet dat het gaat over het 

werkgeheugen en niet iets anders. 

 

 

Geheugenspantaken 

• Inhoudsspecificiteit: r = .50 tussen leesspan en verbaal begrip 

• Toch 1 factor over inhouden: r = .64 met g-factor 

• Onderzoek bij Air Force rekruten: werkgeheugenfactor voorspelt redeneerfactor en g-factor ASVAB 

Wat is de relatieve bijdrage van verschillende functies van de centrale verwerker? 

• Geheugenspan 

• Kortetermijngeheugen zonder verwerking van informatie 

• Aandachtscontrole zonder geheugencomponent (vb. aandachtsafwisseling): we moeten onze aandacht 

op informatie richten. 

• Verwerkingssnelheid: de oplossing die we implementeren moeten we ook opvolgen 

• Opvolgen van mentale processen 

 

Hoe goed kunnen mensen hun aandacht erbij houden. Er verschijnen 

twee kolommen en afhankelijk van de toon (hoog-laag) ga je veranderen 

van kolom.  

Wanneer je rechts een klinker ziet, moet je zo snel mogelijk op het knopje 

drukken, maar bij hoge toon moet men van kolom veranderen, bij lage 

toon niet! 

Dit is een aandachtstaak, heel eenvoudig: hoe meer mensen hierop 

fouten maken, hoe lager ze scoren op de g-factor.  

 

Inconsistente bevindingen: 

• VS-studie: aandachtscontrole 

• Spaanse studie: geheugenspan 

• Duitse studie: opvolgen van mentale processen 

• Verschillen tussen onderzoeken??? 

o Populatie/contextspecificiteit: maar zelfde resultaten in Griekenland en China: zelfde studie 

met zelfde opzet resulteert in gelijke resultaten. 

o “Brunswickian symmetry”: je moet zorgen dat de verklaringen op hetzelfde niveau staan van 

het fenomeen dat je wil verklaren. De g-factor bevat het hele intelligentiedomein, wanneer je 

zo’n breed begrip hebt is dat niet goed omdat via één eenvoudig concept te verklaren. G-factor 

is een samenspel tussen verschillende zaken. Afhankelijk van de studie zal een aspect van het 

werkgeheugen er meer uitkomen dan bij een andere test. 
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VERBAAL BEGRIP 

Hoge verbale competentie, niet noodzakelijk hoge logische of mathematische competentie. Het omgekeerde 

gaat wel samen. Lage verbale competentie gaat meestal wel samen met lage logische en mathematische 

competentie (uitzondering Williams syndroom: hebben moeite met abstracte redeneertaken, maar scoren vrij 

goed op talige taken, niet helemaal zoals mensen die het syndroom niet hebben (problemen met ironie)).  

Wat is taalbegrip? Kintsch: interactief proces met feedback tussen  

• Laag niveau van begrip: woordbegrip (je moet de woorden begrijpen die je leert of hoort) en syntax 

(woorden in de juiste volgorde zetten zodat ze een betekenis krijgen). 

• Hoog niveau van begrip: tekstmodel en situatiemodel, in welke context, situatie of type van tekst vindt 

iets plaats. 

“In case you missed it, a few days ago, Senator Clinton tried to spend $1 million on the Woodstock Concert 

Museum. Now, my friends, I wasn’t there. I’m sure it was a cultural and pharmaceutical event … I was tied up at 

the time.” 

Senator John McCain, Oct. 29, 2007, at a Republican debate in Orlando, Florida 

→  Event naar aanloop van presidentsverkiezingen. Hij was gevangen toen de woodstock concerten doorgingen, 

hij zegt dat hij goed is en gevochten heeft voor het vaderland terwijl anderen een leuk feestje deden. Er zit dus 

veel meer achter dan de betekenis op zich.  

Linguïstische vaardigheden op een laag niveau 

• Woordkennis WAIS laadt .80 op g-factor (hoge lading), maar woordkennis is op zich geen 

informatieverwerkingscomponent. Het is wel een aspect van informatieverwerking, het feit dat je weet 

wat een woord betekent maakt niet veel uit. 

• Wel snelheid waarmee informatie wordt opgehaald (zie identificatiereactietijden).  

• Weinig individuele verschillen in semantische priming 

• Effect van werkgeheugen op zinsherkenning: hoe groter het werkgeheugen, hoe sneller, maar ook hoe 

meer gedifferentieerd. Je moet grammaticale regels kennen. Als een zin meer ambigue wordt, zullen ze 

ook wel trager worden. Sneller bewust zijn dat er een probleem kan zijn bij een zin en dat je verder zal 

moeten lezen om te betekenissen uit elkaar te halen. 

o The evidence examined by the lawyer shocked the jury. 

o The defendant examined by the lawyer shocked the jury. → Grammaticaal meer complex want 

meer betekenissen mogelijk. 

o The experienced soldiers warned about the raid before the midnight attack. → Kan je op twee 

manieren interpreteren. 

o The experiences soldiers warned about the raid conducted the midnight attack. → 

Grammaticaal eenvoudigere zin. 

• Minder impact van gelijktijdige taken (geheugentaak en zinsbegrip) bij grotere geheugenspan 

Hogere-orde processen van begrip 

• Tekst- en situatiemodel complexe wisselwerking tussen werkgeheugen en lange termijngeheugen 

• Probleem van onderscheid tussen culturele achtergrond en vaardigheid, mensen doen beroep op hun 

achtergrond. 
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VISUEEL-RUIMTELIJK REDENEREN 

In CHC-model wordt het samengenomen (Gv). 

In G.VPR wordt er nog een onderscheid gemaakt: 

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

(je doet er zelf niets mee) (P) 

• Ruimtelijk: vaardigheden om objecten te manipuleren in het geestesoog, mentale bewerkingen kunnen 

opmaken (bv: rotatie) (R). 

→ Horen die samen of moet men die onderscheiden? 

Typische testen voor Gv 

• Closure of forms: je krijgt een foto te zien van bv de savanne en zeggen hoeveel antilopen erop staan, 

visuele afbeelding waarbij je één vorm moet identificeren (analytisch benaderen). 

• Speed of closure: onvolledige tekeningen en zo snel mogelijk 

figuur herkennen 

• Speed of rotation: hoe snel kunnen mensen driedimensionale 

afbeeldingen roteren. Letter die niet op normale plaats of 

normale richting staat en de letter zo snel mogelijk proberen te 

herkennen. 

• Visualization: hoe goed kan je ruimtelijke informatie mentaal 

voorstellen. 

• Memory for shapes: hoe goed kan je tijdelijk vormen bijhouden. Vormen die je krijgt, die worden 

verwijderd en dan moet je zeggen welke vormen verwijderd zijn. Daarna nog vormen en zeggen welke 

je ervoor al gezien hebt. 

→ Visuele en ruimtelijke taken zijn hoog gecorreleerd. 

Visuele voorstelling:  

• Bewerking op waargenomen en voorgestelde figuren gebruikt dezelfde mentale operaties 

Vanuit de cognitieve psychologie: wat doen mensen als ze met dit soort materiaal geconfronteerd worden? Ze 

gaan een interne representatie maken van die visuele informatie.  

Wat gebeurt er als mensen een mentale 

bewerking doen op een figuur? Je krijgt R, de pijl 

toont hoe het gedraaid wordt. Echte letter of 

spiegelbeeld?  

• Reactietijdstudies van mentale rotaties 

o Geroteerde letter hetzelfde of spiegelbeeld van oorspronkelijke letter? 

o Letter + richting van rotatie (zie Figuur 8.3) 

o Letter + richting van rotatie (wijzerzin) + geroteerde letter 90° tegenwijzerzin: reactietijd = 

rotatie 270° wijzerzin → Wanneer die geroteerde letter 90° tegen wijzerzin draait, is dat 

hetzelfde als 270° wijzerzin. Hoe groter de afwijking van de positie, hoe langer de reactietijd. 

Als mensen zo’n rotatie uitvoeren doen ze mentaal wat ze visueel zouden kunnen doen.  

o Oordeel bij tussentijdse oriëntaties: hoe groter de afwijking van geprediceerde positie, hoe 

langer de reactietijd → Je roteert die letter en daar heb je een bepaalde tijd voor nodig. 
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Simpele matching taak, je moet zeggen of 

de driehoek hetzelfde is of niet. Hoe zijn 

interindividuele verschillen met 

gekristalliseerde intelligentie, visualisatie 

en snelheid. Geen correlatie met 

gekristalliseerd en snelheid, wel een klein 

beetje met visualisatie. 

Je kan ook vragen om er twee figuren bij optellen, en dan moet je zeggen of de comparison stimulus inderdaad 

hetzelfde is als de opgetelde figuren. Het wordt niet meer verbaal, en toch correleert ze hoger met 

gekristalliseerde intelligentie. Ook als je de figuur moet draaien correleert het hoger. Als je de twee combineert 

krijg je de hoogste correlaties. Dit correleert dus hoog met wat we meten via visualisatie, hoe goed mensen 

mentale representaties kunnen uitvoeren op visualisaties.  

= visualisation: als je dat moet visualiseren dan kom je de 

afbeelding hieronder uit. 

 

 

Correlatie is positief maar lager. Je kan vragen hoe helder mensen zich dat voorstellen, het blijkt er mee samen 

te hangen maar niet helemaal. Verschillen in hoe hard mensen zich mentaal iets voorstellen. Sommigen kunnen 

heel gedetailleerd of levendig iets voorstellen (bv: ontbijt), anderen niet. Het kan helpen maar is zeker niet 

noodzakelijk om goed te zijn in deze taken. Er is een samenhang, maar die is niet heel sterk. 

Bij rotaties doen mannen het beter, maar hoe helder je een beeld hebt van situaties scoren vrouwen hoger. Het 

zijn andere processen maar ze hangen wel samen. 

 

 

 

• Evidentie voor mentale bewerkingen op interne representaties van externe visuele stimuli: ruimtelijk IQ 

= constructie, retentie en manipulatie van representaties 

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

vrouwen 

→ Het gaat dus niet om een bewuste waarneming. 

Ruimtelijke oriëntatie 

• Moeilijk te meten met klassieke IQ-tests 

• Nieuwe mogelijkheden met virtuele omgevingen 

• Grote individuele verschillen in hoe ruimtelijke taken worden opgelost: via mentale kaart of via 

herkenningspunten. Vrouwen gaan meer met herkenningspunten werken en mannen meer met een 

mentale kaart (bv: hoe je van station naar het centrum van Gent moet). Afhankelijk van welke 

benadering je gebruikt krijg je andere correlaties met intelligentietesten. Zonder bijkomende informatie 

zou je niet weten hoe mensen aan de uitkomst komen en weet je dus niet wat je precies aan het meten 

bent. 
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Bijdrage van informatieverwerkingsbenadering: beperkt, want veelal zelfde stimulusmateriaal. Veel taken vanuit 

deze benadering worden gewoon opgenomen in een intelligentietest. Vanuit cognitieve psychologie zal men dat 

experimenteel bekijken. Individuele verschillen in informatie-verwerkingscapaciteit dragen bij tot individuele 

verschillen in cognitieve vaardigheden. 

Maar, ze zijn niet hetzelfde: informatieverwerkingscapaciteiten leggen beperkingen op aan intelligentie (bv: bij 

powertest is er geen tijdslimiet, bij snelheid is er wel een tijdslimiet. Bij wie de reactietijden sneller zijn, zullen 

dus een voordeel hebben bij de snelheidstest).  

Snelheidstesten zullen dus een beperking opleggen en die wordt groter als je ouder bent. Informatieprocessen 

leggen beperkingen op in hoe de intelligentie kan functioneren. Je kan kijken welke aspecten worden gebruikt 

en hoe die een rol spelen in intelligentietesten en of je dat op een rechtvaardige manier doet of niet (als je werkt 

met snelheidstesten zal je ouderen benadelen, als snelheid ertoe doet is dat belangrijk, als dat er niet toe doet 

is het eerder nadelig). De aard van de beperkingen hangt af van de populatie (vb. jongeren vs ouderen). Jongeren 

zijn snel, dus daar zal het effect tussen taken met tijdslimiet en zonder niet echt een groot verschil geven. 
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HOOFDSTUK 7: INTELLIGENTIE EN DE HERSENEN 
• De structuur van de hersenen 

• Technologieën  

• Hersenstructuren en cognitie 

• De hersenen en algemene intelligentie 

• De hersenen en specifieke cognitieve functies 

• Neurale plasticiteit 

• Wat leren we van hersenstudies? 

Metafoor: hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen van een orkest 

• Grootte en kwaliteit van orkest: kunnen algemeen gaan kijken 

• Effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk (bv: als trombone uitvalt zal je dat enkel 

merken in een muziekstuk waar een trombone nodig is), ook bij hersenen zal je het uitvallen pas merken 

als je dat hersendeel nodig hebt. 

• Muziek komt van overal: veel instrumenten betrokken, uitdaging om aspecten van muziek te 

inspecteren (bv: wat is de bijdrage van trompet in heel het orkest?) 

• Relatie tussen kwaliteit individuele musici en kwaliteit van orkest: kwaliteit van dirigent is ook enorm 

belangrijk, niet enkel de musici.  

• Effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid, rol van dirigent is essentieel, maar deze hoor 

je niet. 

• Muziek is een emergent kenmerk: samenspel van de verschillende processen dat maakt hoe iets 

functioneert. 

DE STRUCTUUR VAN DE HERSENEN 

Vier kwabben 

• Frontale: ligt vooraan 

• Occipitale: ligt achteraan 

• Pariëtale: ligt bovenaan 

• Temporale: ligt onderaan 

Cerebellum: kleine hersenen 

Subcorticale structuren 

• Gyrus cinguli: communicatie in cortex 

• Limbisch systeem: Hippocampus (beslissen van welke 

informatie wordt opgeslagen), Amygdala (relevantie detector, 

emoties)) 

Aanduiden van gebieden en deelgebieden: 

• Frontaal (vooraan) – Posterieur (achteraan) 

• Ventraal (boven) – Dorsaal (onder) 

• Mediaal (midden) – Lateraal (uiteinden) 

Somatosensorische en motorische informatie contralateraal afgebeeld: wat links is komt rechts in de hersenen, 

wat rechts is komt links in de hersenen. 
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Lateralisering van functies: taalfuncties vooral links, maar er zijn individuele verschillen in. Niet bij iedereen 

zullen de hersenen op dezelfde manier functioneren.  

Onze hersenen bestaan uit neuronen 

• Netwerk van neuronen 

• Grijze stof (zorgt voor verwerking van neuronen lokaal) en witte stof (informatie van het ene 

hersengebied overbrengen naar het andere) 

TECHNOLOGIEËN 

Postmortem onderzoek: men gaat mensen die overleden zijn bekijken en nagaan hoe hun hersenen werkten. 

Misschien had die persoon beginnende Alzheimer maar was dat nog niet te zien. Je weet dus nog veel dingen 

niet en misschien zien die hersenen er anders uit dan normale hersenen.  

Gedragsveranderingen na hersenbeschadiging: mensen krijgen een ongeluk, een hersenbloeding… Wat is het 

effect daarvan op cognitieve taken? Je weet niet of er nog schade is in andere delen, misschien bevindt de schade 

zich wel over verschillende delen. Onze hersenen zijn ook zeer plastisch, de functies kunnen door andere delen 

van de hersenen worden overgenomen. Dit soort van onderzoek is ethisch gezien het minst problematisch, maar 

moeilijk om te zien wat er echt gebeurt. 

Technologieën om hersenstructuren te onderzoeken 

• X-stralen 

• Computer Axial Tomography (CAT) 

• Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

• Diffusion Tensor Imaging (DTI) 

• Positron Emission Tomography (PET) scanning 

• Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): kijken naar het metabolisme, het zuurstofgebruik.  

• Electroencephalograms (EEG) en Event Related Potentials (ERP) 

Drie grote problemen 

• Ruimtelijke en temporele resolutie: hoe precies komen we te weten waar het zich in de hersenen 

afspeelt en hoe precies weten we wanneer het zich afspeelt? 

o MRI, PET en CAT: accuraat tot op millimeters, dus geen structuur individuele neuronen 

o fMRI: Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) reactie trager dan eigenlijke hersenactiviteit. Kan 

precies zeggen waar er hersenactiviteit is, waar er zuurstof in de hersenen wordt gebruikt, 

maar de temporele resolutie is hier niet goed. Tijd tussen wat er gebeurt in de hersenen en 

wanneer we die kunnen vaststellen (=BOLD). 

o Onderscheiden van signaal en ruis: vergelijken van condities 

o EEG/ERP: zeer snel, maar locatie een probleem. Minder op vlak van ruimtelijke resolutie.  

→ fMRI is kostelijker dan EEG/ERP. Waarin verschillen hersenen tussen twee taken. Je wil dus 

ruis en signaal afzonderen van elkaar. 

• Middelen omwille van ruis 

o Niet meer kunnen identificeren van individuele verschillen door het middelen 

o Grote verschillen tussen mensen mogelijks onopgemerkt (vb. i.f.v. geslacht). Misschien zijn er 

verschillen tussen mensen die ‘weggemiddeld’ worden.  
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• Logistieke problemen 

o Vragen veel tijd 

o Fysiek ongemak 

o Duur 

• Kleine steekproeven: onderscheidingsvermogen? Kleine effecten gaan we niet identificeren met kleine 

steekproeven. Men wil dat oplossen door te werken met extreme groepen, want je weet dat die 

verschillen van elkaar. 

• Vergelijken extreme groepen: representativiteit?  

Bv: mensen met 2 benen verplaatsen zich sneller dan mensen met 1 of geen benen. Het is correct dat 

je met 2 benen sneller bent, maar het verklaart weinig van de totale variabiliteit, want komt niet vaak 

voor. 

HERSENSTRUCTUREN EN COGNITIE  

Verschillende functies niet exclusief in specifieke hersengebieden, maar 

• Frontale kwab 

o Werkgeheugen en aandachtscontrole 

o Inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag) 

Bv: testangst bij examens, hogere testangst zonder inhibitie zal leiden tot slechter presteren 

dan dat ze in feite kunnen. 

o Links posterieur: Broca’s gebied voor verbale expressie 

• Pariëtale kwab 

o Analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensomotorische bewegingen (collateraal) 

o Richten van aandacht op sensorische input 

o Lokaliseren van objecten en identificeren van beweging (bv: komt de auto naar je toe of gaat 

de auto van je weg) 

o Ondersteunen werkgeheugen (in samenwerking met frontale kwab) 

• Temporale kwab 

o Betrokken in horen 

o Links posterieur: Wernicke’s gebied voor zinsbegrip 

o Rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit links) 

o Identificatie van visueel materiaal 

• Occipitale kwab 

o Gespecialiseerd in visuele analyse op laag niveau: we krijgen visuele informatie binnen via de 

ogen, die krijgt dan een basisverwerking. 

o Visuele informatie doorgestuurd naar temporale kwab voor identificatie van objecten 

o Visuele informatie doorgestuurd naar pariëtale kwab voor objectlocatie en identificeren van 

beweging 

• Het limbisch systeem 

o Amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïnhibeerd in frontale en 

prefrontale gebieden) 

o Hippocampus: 

▪ Speelt belangrijke rol bij opslagen in declaratief geheugen 

▪ Leren van ruimtelijk indelingen (opslagplaats voor ruimtelijke informatie) 

• Gyrus cinguli 

o Vormt een circuit samen met frontale systeem: belangrijk voor aandacht (“executive control”) 
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DE HERSENEN EN ALGEMENE INTELLIGENTIE  

VERBAND TUSSEN INTELLIGENTIE EN HERSENVOLUME  

Verband met hersengrootte en intelligentie:  

• Maatschappelijk zeer gevoelig: sommigen weigeren dit te bespreken, want wordt vaak gebruikt door 

mensen die een duidelijke racistische overtuiging hebben. Men maakt direct een causale interpretatie. 

o Er zijn studies dat muizen in een arme omgeving minder grote hersenen krijgen dan muizen die 

in een andere meer stimulerende omgeving worden grootgebracht. Misschien is er dus eerst 

de intelligentie en dan pas de grootte. 

• Volwassen man: 1400cc3 en 1,3kg 

• Vrouwen, kinderen en ouderen minder: hersenen van mannen groter dan vrouwen, bij ouderen worden 

de hersenen kleiner 

Vergelijking tussen soorten: verband tussen hoe groot een organisme is en hoe groot de hersenen zijn.  

• Allometrische vergelijking: E(Bi) = AgSrg → duidelijk verband: naarmate fysieke massa groter is zijn de 

hersenen ook groter.  

• Encefalisatieratio: Ci = Bi/E(Bi) → nagaan of dat dier relatief gezien grote of kleine hersenen heeft in 

vergelijking met wat je zou verwachten op basis van de fysieke massa. De breuk tussen de 

geobserveerde grootte van de hersenen en de verwachte grootte van de hersenen 

• Relatieve encefalisatieratio: Rj = Cj/Ci → binnen een bepaalde categorie: hoeveel keer zijn die hersenen 

groter of kleiner dan je zou verwachten op basis van de massa. 

• Bij primaten correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, sociaal redeneren en vernieuwing 

Evolutionaire evidentie 

• RChimpansee = .3 → hersenen van een chimpansee zijn ongeveer een derde wanneer je de massa mee in 

beschouwing neemt. 

• RAustralopithicus = .4 

• RHomo erectus = .8 

• RNeanderthaler = 1 

→ Naarmate hersenen groter zijn, zien we dat die een groter sociaal netwerk hebben, dat ze meer gebruik maken 

van gereedschappen en manieren om de omgeving te gaan controleren. Kunnen we deze bevindingen gaan 

toepassen op verschillen tussen mensen? 

Verband bij mensen 

• Galton: r = .11 tussen schedelomtrek en prestatie (resultaten) van Cambridge studenten 

• Rushton: schedelvolume groter van officieren dan van gewone soldaten, r = .15 tussen 

schedelkenmerken en IQ 

• Bij gebruik van beeldtechnieken: r = .33 

• Relatie tussen schedelvolume en hersenvolume = .5 

• Relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van witte stof 
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STRUCTURELE VERSCHILLEN EN HUN RELATIE MET G  

• Meten van corticale densiteit per hersengebied: 

o Meeste relaties met frontale, pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het limbische systeem 

o Maar inconsistente relaties m.b.t. welk gebied 

• Verklaringen voor inconsistenties: 

o Statistisch: individuele verschillen niet alleen in densiteit, maar ook in functie van hersendelen 

o Hersenen wat anders georganiseerd: hangt af van wie je in studies hebt opgenomen, 

misschien heb jij net 15% in je steekproef waarbij de taal rechts zit.  

o Verschillende betekenissen van g: is niet altijd dezelfde g-factor. Want hangt af van de soorten 

subtesten die je hebt opgenomen in de intelligentiebatterij. Dit kan ook een verklaring zijn 

waarom in de ene studie een ander hersengebied meer correleert.  

Het belang van efficiëntie: 

• Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ 

o Historisch goede argumenten voor theoretisch tegengestelde verbanden.  

1. Naarmate mensen meer intelligent zijn, zullen ze meer activiteit vertonen. 

2. Naarmate mensen intelligent zijn, zullen ze hun hersenen efficiënter inzetten. Mensen 

die hoger scoren op intelligentietesten, verbruiken minder hersenactiviteit en hebben 

dus efficiëntere hersenen (evidentie!). 

o Minder metabolisme bij hoog IQ 

o Amplitudes van neurale responsen (EEG/ERP) negatief gecorreleerd met verbaal en visueel-

ruimtelijk redeneren (effect het sterkste voor mannen en visueel-ruimtelijk redeneren, en voor 

vrouwen en verbale problemen). 

• fMRI bij zinsbegriptaak 

o Hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit 

o Hoe groter de geheugenspan, hoe minder activiteit 

o Hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen en hoe meer coördinatie 

tussen de activiteit in verschillende gebieden 

• Drie-terug-taak: A B X A R Q K K Q → is het dezelfde letter als je drie letters eerder gezien hebt. 

o Toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden bij lokaas (letter komt 

twee keer voor maar niet na 3 plaatsen zoals K en K in het voorbeeld), deze reactie moet 

onderdrukt worden. Er is een tendens om te reageren, maar hersenen reageren snel dat het 

niet drie keer terug was. 

o Toename metabolisme correleert met RPM (vooral bij lokaas meer activiteit van mensen die 

hoger scoren, doe meer moeite om het te onderdrukken). 

• Wat bij hersenen die “inactief” zijn? 

o Hersenactiviteit bij het bekijken van video’s: hoog IQ (RPM) grotere coördinatie tussen 

objectherkenning en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfr. intellectueel 

engagement). Wanneer er geen specifieke taak is, zullen ze meer hersenactiviteit vertonen ten 

opzichte van mensen die lager scoren. 

• Conclusie:  

o Intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte hersenen. 

o Niet één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere hersengebieden die 

efficiënter georganiseerd zijn. 
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DE HERSENEN EN SPECIFIEKE COGNITIEVE FUNCTIES  

Relatie tussen werkgeheugen en IQ: hoog g-geladen taken en hersenschade  

→ Parieto-frontale-integratietheorie: wanneer we kijken naar de hersendelen die actief zijn bij 

werkgeheugentaken, zien we dat vooral de pariëtale en de frontale cortex betrokken zijn. 

• Frontale cortex: bij de taak blijven, aandacht richten op de taak. 

• Pariëtale cortex: integratie van sensorische informatie en tijdelijk opslagen van informatie 

(gelateraliseerd: ruimtelijke en visuele stimuli meer rechts, verbale stimuli meer links) 

• Anterieure gyrus cinguli: responseselectie, inschatten van gevolgen beslissingen (motorische output), 

moduleren emotionele en niet-emotionele aspecten 

 

Studies: gekeken welke hersengebieden actief zijn bij bepaalde 

taken.  

 

 

 

Verbale intelligentie: 

• Verbale expressie: Broca’s gebied (linkse posterieure frontale kwab) → als dit beschadigd is kunnen 

mensen verbale communicatie begrijpen, maar veel moeite in het zelf communiceren. 

• Verbaal begrip: Wernicke’s gebied (linkse posterieure 

temporale kwab) → als dit is aangetast blijken mensen 

moeite te hebben met het begrijpen. 

• Relatie met hersenactivering en neurale densiteit: hoge 

score op het verbale, heeft een verband met grotere 

gebieden (grotere densiteit) van Wernicke en Broca. 

Zinsbegrip:  

• Bijkomende activering in linkse frontale gebieden 

• Hoe complexer te taak hoe meer activering in alle taalgebieden, meer activering in diverse gebieden. 

Meer hersen delen worden erin betrokken. 

Bij sommige mensen is het niet links maar rechts gesitueerd en dit kan samenhangen of je links- of rechtshandig 

bent. 

 

Kijken welke gebieden actief zijn wanneer mensen 

bepaalde taken oplossen. Ook kijken naar individuele 

verschillen. Grotere densiteit, maar meer efficiëntie bij 

mensen die hoog scoren. 
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Perceptuele en rotationele vaardigheden: 

• Optische kanaal en gerelateerde subcorticale structuren → occipitale kwab  

• Verschillende paden van visuele informatie: 

o Dorsale route naar pariëtale kwab: waar en beweging? (Bv: in welke richting gaat de auto?) 

o Ventrale route naar temporale kwab: wat? (Bv: wat zie ik hier)  

 

Verschillende ruimtelijke en visuele taken zijn substantieel 

gecorreleerd want alle informatie wordt verwerkt in de occipitale 

lob. Hoe hier iets wordt verwerkt, zal effect hebben op alle taken. 

Maar dan wordt het doorgestuurd naar een andere lob. Dan kan er 

dus een onderscheid zijn tussen de bewegingen en wat je ziet. Als we 

kijken naar geslacht dan zien we dat vrouwen het beter doen op 

perceptuele en verbale taken, mannen doen het beter op rotationele 

taken. 

Niet iedereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschil tussen visuele en verbale strategie (o.a. omwille 

van prenatale invloed van androgenen). 

Je kan de zin omzetten in een 

visueel plaatje.  

Of je kan de figuur omzetten in een 

zin en de twee zinnen met elkaar 

vergelijken. 

Afhankelijk van welke strategie je kiest, zal je trager zijn in bepaalde taken. Bij een verbale strategie zal je trager 

zijn als er met negatie wordt gewerkt. Bij een visuele strategie zal het moeilijker zijn als er een fout is. 

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

• Verschillende soorten zinnen: 

o Juist affirmatief: zin klopt + bevestigend geformuleerd 

o Fout affirmatief: zin klopt niet + bevestigend geformuleerd 

o Juist negatief: ‘plus not above star’ 

o Fout negatief: negatief geformuleerd + fout 

• Bij verbale strategie langere reactietijd bij negatieve formuleringen + correlatie met verbaal IQ + 

activatie in linkse posterieure frontaal gebied. 

• Bij visuele strategie langere reactietijd bij foute uitspraken + correlatie met ruimtelijk IQ + activatie in 

het rechts pariëtaal gebied. 

Afhankelijk van de strategie 

meten we iets anders. 

Mensen die 

verbaalvaardiger zijn en 

een taak met een verbale 

strategie oplossen zullen 

dit beter doen, hetzelfde 

voor visueel. 
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Mensen die het op verbale manier verwerken, hebben nog altijd visuele 

verschillen: 

• Negatieve correlatie met verbale vaardigheid, maar niet met 

visuele-ruimtelijke: hogere score op verbale intelligentiesubtesten, 

hangt samen met minder tijd nodig hebben om de informatie te 

verwerken. 

Mensen die op visuele manier verwerken: reactietijd hangt samen met 

visueel-ruimtelijke informatie. 

• Mensen die hoger scoren op een visueel-ruimtelijke intelligentie 

test gaan minder tijd gebruiken wanneer ze de ruimtelijke 

responsstrategie gaan gebruiken. 

→ Je hebt dezelfde eenvoudige taak, die je op twee manieren kunt 

verwerken en dit heeft effect op waar en hoe informatie verwerkt zal 

worden. 

Met beeldvormingsstudies zien we dat het inderdaad op een andere plaats 

wordt verwerkt! Waar het zich precies afspeelt in de hersenen. 

Oriëntatievaardigheid: 

• Ontwikkelen van mentale kaart van omgeving en zichzelf erin situeren 

• Deel van intelligentie, maar niet gemeten 

• Hippocampus groter bij Londense taxichauffeurs (http://video.nationalgeographic.com/video/london-

taxi-sci). Deze gebruiken geen gps en leren heel Londen vanbuiten.  

Lange-termijn geheugen: 

• Drie soorten geheugen:  

o Episodisch geheugen: herinneren van wat we meegemaakt hebben . 

o Semantisch geheugen: betekenis van woorden, grammaticale regels…, weten meestal niet 

wanneer we het geleerd hebben. 

o Procedureel geheugen: niet meer weten wanneer geleerd, maar kunnen het wel nog zoals 

fietsen of zwemmen. 

• Twee mechanismen om info op te roepen: expliciet (vragen wat iets betekent) en impliciet (opdracht 

geven waar je betekenis van woord moet weten om opdracht te kunnen) 

• Opslagen van informatie: 

o Frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit: mentale representatie van de ervaring 

o Hippocampus en structuren in mediale temporale cortex: beslissen en opslagen 

o Opgeslagen in hippocampus (ruimtelijke representaties) en over hele cortex 

→ De kwaliteit van het lange termijn geheugen is gebaseerd op de eerste mentale representatie die mensen 

ervaren. 

  

http://video.nationalgeographic.com/video/london-taxi-sci
http://video.nationalgeographic.com/video/london-taxi-sci
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NEURALE PLASTICITEIT 

Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren. Leren impliceert een reorganisatie in de hersenen: neurale 

plasticiteit aspect van intelligentie? 

• Mensen die hoog scoren op g leren sneller, meer kans op diploma… 

• Habituatie bij baby’s: correlatie van .36 met IQ op 21 jaar → baby’s zijn snel verveeld, we stellen vast 

dat er individuele verschillen zijn, sommige baby’s zijn sneller verveeld dan anderen. De correlatie is niet 

zo groot omdat er een meetfout kan zijn. Gemakkelijker om bij volwassenen de taak betrouwbaar te 

meten, want bij een baby kunnen er veel storende factoren zijn (bv: moe, slechte dag, honger…). 

• Reorganisatie van cerebrale cortex tijdens adolescentie: adolescenten die hoog scoren op testen, 

daarbij verloopt dat proces minder lang en efficiënter. 

WAT LEREN WE VAN HERSENSTUDIES?  

Intelligentie houdt verband met diverse hersensystemen (zie Fig. 7.8). Het gaat niet om DE hersenen, maar om 

hersensystemen → afhankelijk van de taak waarnaar we kijken zijn er verschillende hersensystemen mee 

gemoeid. Sommige aspecten van intelligentie meten we met onze testen, anderen niet. 

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

verbanden). Meer grijze stof hangt samen met lokale verwerking, witte stof hangt samen met transporteren.  

• Frontale pariëtale cingulate systeem: algemene intelligentie 

• Posterieur frontaal-temporaal systeem: vooral belangrijk voor 

verbaal redeneren.  

• Occipitaal-pariëtaal systeem vooral belangrijk voor de rotatie 

mogelijkheden.  

 

• Frontale hippocampaal systeem: Herinneringen 

• Pariëtale hippocampaal systeem: Hoe efficiënt maak je mentale 

kaart van de omgeving 

 

 

 

Intelligentie komt voort uit de interactie tussen hersensystemen (vb. zie Fig. 7.9) 

• Jensen: g = snelheid en efficiëntie van neurale processen 

→ maar welke gedragingen en welke processen?  

Het verwijst naar een complex systeem: 

o Algemene redeneervaardigheid → werkgeheugen 

→ frontaal-pariëtaal-cingulate systeem 

o Woordenschattests ook hoog g-geladen → geen 

volledige activering van frontaal pariëtaal cingulate 

systeem en activering van temporale kwab. 

Hypothetische voorstelling over hoe het 

werkgeheugen zou werken. 
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Wat weten we nog niet? 

• Hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd (cfr. dirigent van een orkest)? 

• In welke mate worden hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd door een genetisch 

programma en/of omgevingsbepaalde ervaringen. 
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HOOFDSTUK 8. DE GENETISCHE BASIS VAN INTELLIGENTIE 

• Introductie tot de genetica 

• Geobserveerde schattingen van erfelijkheid 

• De moleculaire genetica van intelligentie 

• Bespreking 

Op een vrij ongewone manier, door te kijken naar de 

familienamen, werd gekeken naar namen die ze zien terugkeren 

in belangrijke posities in de maatschappij. Over de generaties 

heen is er een vrij stabiele tendens waar dezelfde familienamen 

terugkeren. 

Maar is dit een argument voor genetica? 

• Succes wordt niet altijd bepaald door intelligentie 

• Mensen met gelijke familienamen delen niet volledig 

dezelfde genen 

• Training is belangrijk 

Maar kan ook wel, want mensen die slimmer zijn, zullen 

waarschijnlijk ook meer kansen krijgen ivm school… 

 

In Zweden zag hij ook gelijke namen terugkomen. In China vond er een culturele revolutie plaats, waar ze zich 

keerden tegen de elite en werden er ook veel van de elite vermoord. Je hebt dus duidelijk een argument waarin 

de traditionele machthebbers van hun macht werden ontdaan, daar zag hij dat ook daar de familienamen van 

de geslachten die historisch gezien een belangrijke rol hadden, nog steeds een groot aandeel hebben in de markt.  

Dus volgens dit artikel is er wel een groot deel van succes erfelijk bepaald. 

INTRODUCTIE TOT DE GENETICA 

Kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn? 

→ Intelligentie gaat niet om 1 gen, maar op verschillende genen. IQ is als concept in de populatie normaal 

verdeeld. Op basis van de genetische basis zouden we een normaalverdeling verwachten. 

Effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie: 

• Scenario a: 2 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van 5 IQ-punten. 

Vrij eenvoudig scenario. 

• Scenario b: 10 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van .3 IQ punten. 
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Realiteit is veel complexer dan deze twee scenario’s. 

Stel dat scenario a juist is, dan heb je in termen van 

genotype hetgeen wat je hiernaast ziet. (Kleine letters 

als slecht allel, hoofdletters als goed allel, de 

tussenliggende beschouwen we als even 

waarschijnlijk in de populatie.) Scenario a geeft de 

bovenste figuur weer. 

→ Stel je onderzoekt dit bij fruitvliegen, dan is dit vrij realistisch, bij mensen niet. 

Mensen zoeken mensen met een gelijkaardige intelligentie, dus gebeurt niet zo 

random als weergegeven. 

Wanneer je naar scenario b gaat, dan zie je de verdeling onderaan, wat meer op 

een normaalverdeling lijkt.  

→ Hoe meer genen betrokken, hoe meer intelligentie normaal verdeeld is. Veel 

evidentie dat er veel genen bij intelligentie betrokken zijn. 

Eenvoudige polygenenmodel van intelligentie: 

• Effecten van genetische en omgevingsfactoren zijn additief (aanvullend) en onafhankelijk (interageren 

niet): 

 

 

→ X is de geobserveerde intelligentie, G is genetisch en E staat voor de omgeving. We kijken niet naar intelligentie 

op zich, maar wel waar iemand zich bevindt ten opzichte van anderen, men kijkt dus naar de variabiliteit die toe 

te schrijven is aan genen en variabiliteit die toe te schrijven is aan de omgeving. h2 is onze erfelijkheidsfactor 

waarin we geïnteresseerd zijn. Het is onze erfelijkheidscoëfficiënt, de proportie van intelligentie die we moeten 

toeschrijven aan genetische factoren. 

Let op 

• Variantie is op populatieniveau:  

o De erfelijkheidscoëfficiënt zegt niets over individuen.  

o Voorbeeld: .80 à 80% van de variabiliteit moet je toeschrijven aan de genen en dat voor een 

specifiek individu de genen niet verklaren. Het gaat om variabiliteit in de populatie en niet over 

het individu. 

• Variantie is onafhankelijk van het gemiddelde (we kunnen nooit per individu zeggen hoeveel er bv. 

erfelijk is). Er is evidentie dat de intelligentie de voorbije 100 jaar gestegen is en het kan best zijn dat we 

dat niet zien terugkomen in onze erfelijkheidscoëfficiënt. 

• Relatieve maat: h² is afhankelijk van de genetische variantie, de penetratie en de omgevingsvariantie. 

Verschillen in omgevingsvariabiliteit kunnen dus effect hebben op h2.  

o Relatief: Als in de populatie de variantie in omgevingskwaliteit afneemt (kleiner wordt), dan zal 

de erfelijkheidscoëfficiënt groter worden (want je deelt door een kleiner getal). 

o Penetratie: in welke mate die genetische variantie effectief een effect heeft op het fenotype. 

→ We hebben wel wat evidentie dat de extreme variabiliteit wat is afgenomen. Er komen minder 

extreme gebeurtenissen voor. Dus als dat klopt zou de variabiliteit van de omgevingen zijn afgenomen, 

en van de genetica hetzelfde zijn gebleven, dan zou de h2 stijgen. De variantie houdt geen rekening met 

het gemiddelde. 
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• Erfelijkheid groepsafhankelijk: lage SES (<.40) vs hoge SES (>.50). Wanneer we vaststellen dat 

intelligentie stijgt, kan het best zijn dat de erfelijkheid constant blijft.  

→ We hebben wel wat evidentie dat de erfelijkheidscoëfficiënt af hangt van SES, als de 

omgevingsvariabiliteit kleiner is geworden, heeft dat als automatische implicatie dat de erfelijkheid is 

gestegen.  

 Dus er is wat evidentie dat de erfelijkheid in de hoge klasse iets hoger is dan in de lage klasse. We 

vermoeden dat in hoge SES, ouders hun kinderen minder verschillend opvoeden, lage deprivatie kom 

je dan veel minder tegen. Bij lage SES-ouders blijkt er grotere variabiliteit te zijn (bv: ouders die erg hun 

best doen vs. ouders die de kinderen verwaarlozen). Als de omgevingsvariabiliteit groter is, zal de 

erfelijkheid lager zijn en omgekeerd.  

• Covariantie tussen genen en omgeving moeilijk te operationaliseren → leidt tot overschatting van 

erfelijkheid. We hebben geen duidelijk effect van wat in de omgeving iets veroorzaakt. We kunnen wel 

al beter genen in kaart brengen, maar moeilijk om te realiseren in de werkelijkheid. Bij genen kunnen 

we die objectief in kaart brengen. Van de omgeving is het moeilijker te zeggen wat precies een effect 

veroorzaakt. Men veronderstelt dat de covariantie er niet is. Als we die weglaten dan zal h2 stijgen, en 

overschatten we dus deze coëfficiënt. 

• We hebben geen goede omgevingstheorie 

Verschillende soorten genetische effecten:    

G = A + D + I + (G : E) 

• A: additieve effecten: erft allel van vader en moeder, en wat tot uiting komt in het fenotype is het 

gemiddelde of de som van de twee. De effecten worden samengeteld. 

• D: dominantie effecten: je erft bv het dominante allel en dat zal zich uiten, dan maakt het andere allel 

niet veel uit. 

• I: epistasie: een effect komt pas tot uiting als je verschillende genen tezamen hebt. 

• (G:E): genen-omgevingsinteracties (moeilijk te onderscheiden van genen-omgevingscorrelaties, vb. 

relatie SES-IQ) 

o Bij interacties kan het ene het andere versterken, er is een impact. Wisselwerking, kunnen op 

elkaar inwerken, zal het effect van het ene het andere beïnvloeden? 

o Bij correlaties wil het gewoon zeggen dat er een verband (samenhang) is.  

Kwantitatieve gedragsgenetica: Berekenen van de genetische variantie. In kaart proberen brengen van de 

geobserveerde variabiliteit. Welke proportie van de variabiliteit kunnen we toeschrijven aan genetische factoren. 

Weergeven hoe sterk een effect is (er gewichten aan toekennen). E2 verwijst naar gewicht voor de 

omgevingsvariabiliteit. 

Padmodel: Xi = hGi + eEi 

• Var(X) = h²Var(G) + e²Var(E) + 2heCov(G,E) 

• Standaardiseren: 1 = h² + e² + 2her(G,E) → µ = 0 en 

standaarddeviatie = 1 

• Indien geen correlaties tussen G en E:  

o 1 = h² + e² 

o r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 
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• Onder specifieke condities kunnen we schattingen maken 

o Je kunt paren van mensen hebben (broer en zus, eeneiige tweelingen, twee-eiige tweelingen)  

o De geobserveerde correlatiecoëfficiënten 

berekenen in de intelligentiescores van die 

paren (hoe sterk is de correlatie in 

intelligentiescores tussen broer en zus bv)  

▪ We gaan ervanuit dat voor elke 

persoon die geobserveerde 

intelligentiescore een functie is van 

de genetische kwaliteit en de 

omgevingskwaliteit  

o We kunnen gaan kijken naar de correlatie in 

genetische en omgevingskwaliteit 

o Kijken naar verschillende groepen van 

mensen (vb. eeneiige tweelingen delen alle 

genetische materiaal)  

o Je kan ook met de omgeving gaan spelen: bij adoptie delen ze geen omgevingskenmerken  

→ Door verschillende paren van mensen te gaan vergelijken , kunnen we schattingen maken  van die 

erfelijkheidscoëfficiënt.  

Voorbeeld bij broers/zussen → we kunnen zo h2 gaan schatten, want we weten hoe sterk de genen overlappen 

• Samen grootgebracht: rsamen =.47 

• Apart grootgebracht: rapart =.24 

• Schatten van h²:  

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) → ‘E’ verwijst naar de omgevingsvariabiliteit, ‘e’ verwijst naar het 

omgevingseffect. 

.5 want we weten dat broers en zussen 50% 

genetisch delen 

• Schatten van e²:  

1 = h² + e² 

𝑒²=1−ℎ2=1−.48=.52 

• Schatten van rsamen(E,E’):  

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

 

Gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen:  

• Gesatureerd: We hebben een overlap tussen broers en zussen die samen en apart zijn opgegroeid en 

we maken dan assumpties over de genetische overlap (.50), en bij adoptie is er geen overeenkomst in 

omgeving, dus kunnen we die correlaties precies gaan schatten. Maar we kunnen niks meer doen. Bij 

een gesatureerd model heb je 1 observatiepunt en je schat daarmee 1 parameter. 

• Bij niet-gesatureerde modellen: heb je meer geobserveerde informatie dan dat je strikt nodig hebt om 

strikt de schattingen te kunnen maken. Als je informatie van verschillende designs gaat samenbrengen. 

Wanneer je meerdere informatiepunten hebt om maar 1 parameter te schatten (bv: meerdere 

tweelingen bestuderen voor een h2 te bekomen). 
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De “rough-and-ready” methode om h² te schatten op basis van eeneiige (EE) en twee-eiige (TE) tweelingen:  

r(X,X’) = h²r(G,G’) + e²r(E,E’) 

Belangrijke assumptie van de formule:  

• Je gaat ervanuit dat de omgeving waarin eeneiige tweelingen en twee-eiige tweelingen grootgebracht 

worden, deze dezelfde zijn.  

• Het is heel waarschijnlijk dat ouders eeneiige tweelingen op dezelfde manier benaderen dan  twee-eiige 

tweelingen. 

GEOBSERVEERDE SCHATTINGEN VAN ERFELIJKHEID 

• Erfelijkheid van intelligentie 

o Adoptiestudies 

o Tweelingenstudies 

• Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen 

• Erfelijkheid van academische vaardigheden (of schoolse prestaties) 

• Genetische correlatie 

• Alternatief erfelijkheidsmodel 

• Samenvattende bedenkingen 

ADOPTIESTUDIES 

Texas Adoption project 

• 300 geadopteerden 

• Zowel biologische ouders als adoptieouders die blank zijn en uit de middenklasse komen: kinderen die 

geadopteerd werden en de biologische en adoptieouders kwamen uit dezelfde klasse.  

• Op ±8 jaar 

o rbiologische moeder = .23/.36 → ondanks het feit dat kinderen zijn afgestaan zie je dat correlatie voor 

intelligentie met biologische ouder hoger ligt. 

o radoptie ouder = .08/.19 

• Op ±18 jaar 

o rbiologische moeder = .26/.78 → het bleef stand houden, of men zag een stijging bij de biologische 

moeder. 

o radoptie ouder = -.02/.15 → men vond een lichte daling van de correlatie, van geen tot een licht 

positieve correlatie. 

• Op ±38 jaar: biologische kinderen van adoptieouders deden het wat beter dan de adoptiekinderen. Er 

werd beter voorspeld door kenmerken van de biologische ouders. Het verband van kenmerken van de 

adoptieouders en de adoptiekinderen was minder sterk.  

Colorado Adoption project 

• Voornamelijk blanke middenklasse gezinnen 

• Vergelijkingsgroep van 200 ‘gewone’ gezinnen: gekeken naar ‘adoptiegezinnen’ en die vergeleken met 

gewone gezinnen. 

EE/TE samen  EE/TE apart 
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• Getest op 1, 2, 3, 4, 7, 12 en 16 jaar: wanneer we intelligentie meten begint dat te stabiliseren rond het 

einde van de kleuterschool, begin lagere school. Men vond geen correlatie tussen adoptieouders en 

adoptiekinderen, wel een stijging bij de biologische ouders. 

o rbiologische moeder = .18 → .38 

o radoptie ouder = ± 0 

• Vooral g-factor sterk genetisch bepaald 

University of Minnesota Transracial Adoption study 

• Zwarte kinderen geadopteerd door blanke families: groot verschil in SES, in termen van welstand, 

gebruiken… 

• rbiologische moeder = .43 → correlatie met intelligentie biologische moeder is groter dan met adoptieouder 

• radoptie ouder = .29 

University of Minnesota Adolescent Adoption study 

• 16-22 jaren 

• rbiologische broers/zussen= .35 

• radoptiebroers/zussen= ± 0 → geen correlatie tussen adoptie verwante broers en zussen 

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

leven. → Adoptiestudies wijzen dus in de richting van een genetische invloed.   

Kwesties (problemen) met adoptieonderzoek 

• Representativiteit van geadopteerden: beperking van bereik → waarom kinderen worden geadopteerd 

is niet random, dat is geen representatieve steekproef van kinderen in een populatie (denk maar aan 

kinderen die opgevoed zouden worden in drugsmilieu, of omdat ze te arm zijn…).  

• Representativiteit van adoptiefamilies: beperking van bereik → Adoptiefamilies zijn geen 

representatieve groep van ouders die een kind grootbrengen. Denk maar aan selecties voor deze ouders 

(zowel psychologisch aspect als financieel aspect worden in aanmerking gebracht). In de hele procedure 

worden ook veel geïnteresseerde ouders niet toegelaten om adoptieouder te worden. Deze ouders zijn 

vaak ook erg geïnteresseerd en gemotiveerd om een kind te krijgen, want ze gaan een heel parcours 

door. Dus je zit met een vrij homogene groep van ouders, effect van omgeving wordt onderschat. 

• Selectieve plaatsing: ze gaan ervan uit dat kinderen ad random worden toegewezen aan een 

adoptiefamilie (bv: in de VS gaan de meeste adoptie instellingen na of bv: christelijke kinderen bij 

christelijke adoptieouders worden gezet). Men gaat ervan uit in de studies dat de omgeving niet 

gecorreleerd is, maar door deze selectiviteit is er misschien wel meer correlatie dan we zouden denken. 

Hier wordt het erfelijkheidseffect onderschat. 

• Gen-omgevingsinteracties niet in rekening gebracht: een kind dat met een sterke genetische bagage zit, 

zal de adoptieouder misschien meer uitdagen. Want als uw kind meer interesse toont voor nieuwe 

informatie (bv: boekjes), zal het kind misschien een meer stimulerende omgeving van de adoptieouders 

krijgen. 

• Zegt niets over gemiddeld effect van adoptie: het kan best zijn dat adoptie geen effect tot een sterk 

effect heeft, het gaat hier dus over correlaties waardoor men geen effecten kan verklaren! 

→ Je kan niets zeggen over effecten die te verwachten zijn van adoptie op intelligentie op basis van 

deze studies, want het gaat hier over correlaties en dus niet over causaliteit. We kijken naar 

interindividuele verschillen, en we gaan na hoe die verschillen samenhangen. We zien dat die groter zijn 

bij de biologische moeders, dan bij de adoptieouders. Maar dit zegt niets over het gemiddelde effect.  
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TWEELINGENSTUDIES  

• Contrast tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen (zeldzaam 1/250 en 1/100): bij twee-eiigen weten 

we dat ze al het genetisch materiaal delen en bij eeneiigen weten we dat ze maar 50% genetisch 

materiaal delen. Tweelingen komen niet zo heel vaak voor, het is een belangrijke kanttekening, want in 

welke mate zijn ze generaliseerbaar naar een populatie met kinderen? 

• Correlatie .8 voor EE (vrij stabiel of lichte stijging in de volwassenheid), .6 voor TE tot de volwassenheid 

en .4 in volwassenheid (lichte daling in de volwassenheid): erfelijkheid stijgt in volwassenheid (cfr. grote 

studie in Nederland, Figuur 8.8) 

• Maar SES: aanwijzingen lagere erfelijkheid bij lage SES (h² van .72 naar .10). Men stelt vast dat h2 hoger 

is bij een hoge SES. De variabiliteit in stimulering van de omgeving is veel hoger bij lagere SES dan bij 

hogere. 

 

Als je naar het zwarte balkje kijkt, zie je dat de erfelijkheid 

systematisch stijgt tot ongeveer 80%. Misschien hebben 

eeneiigen meer kans om op eenzelfde manier opgevoed te 

worden en later meer contact te houden, misschien is dat 

minder bij TE.  

 

 

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

uitzonderlijk): 

• Drie oudere studies: correlatie .71 (n = 12), .69 (n = 19), .75 (n = 38) 

• MISTRA-studie van Bouchard:  

o 139 paren van volwassenen die door verschillende gezinnen zijn grootgebracht (EE in ander 

gezin opgegroeid) 

o Getest op één moment (ook partners en familie, relevant) 

o Uitgebreide testbatterij: 42 testen, niet alleen op intelligentie, maar ook op persoonlijkheid. 

o g-VPR model: h²g > .70, veel factoren > .40 

 

G.VPR-model: men keek naar de erfelijkheid obv eeneiige tweelingen 

die apart werden opgevoed. Voor specifiekere intelligentie vond 

men vaak correlaties rond de .40. 

→ Evidentie voor sterke genetische component. 

 

 

Zweedse studie van tweelingen van +50 jaar: 

• Vier meetmomenten gedurende 13 jaar (gedurende 13 jaar opgevolgd).  

• WAIS: hebben deze test gebruikt 

• h²g = .91  
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Kwesties: 

• Geen rekening gehouden met selectieve plaatsing: best mogelijk dat dit gebeurd is en dat kinderen die 

uit hetzelfde gezin werden genomen in een gelijkaardige omgeving zijn opgegroeid wat kan leiden tot 

overschatting van de erfelijkheid. 

• Geschatte effecten groter bij tweelingen dan bij gewoon broers en zussen: mogelijk meer gelijke 

context voor eeneiige tweelingen 

o Intra-uterien: gedurende zwangerschap delen kinderen gelijke omgeving (bv: stress tijdens de 

zwangerschap van de moeders kan leiden tot kinderen die later gevoeliger zijn voor stress.) 

o Distaal genetisch effect, maar proximaal omgevingseffect. Mensen die genetisch gelijk zijn, 

creëren misschien een stuk een gelijke context (bv: door hun persoonlijk eigenschappen).  

Repliceerbare evidentie dat h² stijgt met de leeftijd 

• Contra-intuïtief: erfelijkheidseffecten lijken te stijgen naarmate mensen ouder worden. Men zou 

verwachten dat mensen die later zelf hun omgeving kiezen daar ook meer invloed van zullen hebben. 

Sommige genen komen pas tot uiting op een latere leeftijd (bv: Naarmate mensen ouder worden 

hebben ze meer kans om een ziekte te krijgen van defecte genen). 

• Genetisch gestuurde biologische processen (vb. Alzheimer, snelheid van informatieverwerking). 

Sommige van die genen kunnen een serieuze impact hebben op mentale cognities, ook al is dat pas laat 

in het leven. 

• Proximale en distale effecten moeilijk te onderscheiden: mensen bepalen hun omgeving: meer 

gelijkend bij EE dan bij TE tweelingen. Dan is het moeilijk om genetisch en omgevingseffect uit elkaar te 

halen. Kinderen die op hetzelfde moment geboren zijn, ervaren ook dingen op hetzelfde moment (bv: 

denk maar aan de covid crisis, ze zijn even oud en zitten in dezelfde levensfase tijdens covid).  

Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen 

• Werkgeheugen (= erfelijkheidsschattingen) 

o Nederlandse 5- en 12-jarige kinderen: .50 - .60  

o Australische 16-jarige adolescenten: .48 

o Japanse 14- tot 29-jarige jongvolwassenen: .43-.45 

o VS 41- tot 58-jarige veteranen: .58 

Verwerkingssnelheid 

• Studenten niet erg geschikte groep: je zit met een leeftijdsgroep waar de snelheid vrij groot is, pas als 

je ouder wordt zie je een grote variabiliteit. 

• Snelheid is leeftijdsafhankelijk 

• Meta-analyse: h² tussen .18 en .52 voor gemakkelijke en respectievelijk moeilijke taken 

• Nederlandse tweelingenstudie: .40-.50 

• Colorado adoptiestudie bij 16-jarigen: .48 

• Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen. .80 

• Nederlandse studie bij 20-30 en 40-50 jarigen: .46 

• Zweedse oudere tweelingenstudie: .80 

→ Ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald: aspecten van het werkgeheugen 

(zoals snelheidstaken) vertonen ook een belangrijk genetisch proces.  

  



76 
 

Erfelijkheid van academische vaardigheden → men vermoed dat dit meer bepaald wordt door omgeving (bv: 

door de kwaliteit van de school). 

• Twins Early Development Study in VK 

o 12.000 participanten 

o Getest op 7, 9, 10 jaar (longitudinale opvolging) 

o Testen en leerkrachteninformatie (bv: voor lezen, wiskunde, wetenschappen…) → gevraagd de 

prestaties van het kind te beoordelen + werken met steekproeven en kinderen telefonisch 

opbellen om testen af te nemen. 

o h² tussen .4 en .7 

o Vooral domeinspecifieke omgevingsinvloed 

o Zelfde model voor lage en midden/hoge scoorders: bij de subgroepen kwam men tot dezelfde 

conclusie (het draait dus zeker niet altijd om speciale situaties bij lage scoorders). Voor de lage 

scoorders werden dezelfde verbanden geobserveerd, daar hadden we dus niet een speciaal 

model voor nodig. → Het gaat om een verdeling waarbij sommigen gewoon laag zitten op 

testen omwille van gelijkaardige factoren. 

De erfelijkheidscoëfficiënt van schoolse prestaties is heel 

gelijkaardig aan de erfelijkheidscoëfficiënt op onze 

intelligentietesten.  

NC: leerkrachtbeoordelingen, test: is echt getest. Men vond hier 

een sterk verband in. Je ziet dat zowel voor lezen, als wiskunde, als 

wetenschappen de erfelijkheidsfactor vrij hoog liggen. 

Ook voor schoolse prestaties zien we een sterk genetisch effect. 

 

Genetische correlatie 

Blauwe ogen en blond haar komen vaak samen voor, maar zijn niet 

dezelfde genen.  Wel vaak samen overgeërfd, maar dus niet dezelfde 

genen.  Een genetische correlatie is dus mogelijk!  Tot nu toe hebben 

we naar de erfelijkheidscoëfficiënt gekeken, en de genetische 

correlatie gaat na: wat is de correlatie dat je kan schatten op basis van 

de gegevens tussen die twee erfelijke basissen voor de geobserveerde 

gegevens.  

Hoe sterk hangen de genetische basissen voor P en R samen. In welke 

mate bepalen de genen de geobserveerde intelligentie en in welke 

mate is er een genetische correlatie. Hoe sterk weegt dit dan door 

naar de uiteindelijke intelligentie? 

 

Substantiële genetische correlatie bij MISTRA/ TEDS 

Onderscheid in welke mate fenotypische relatie kan toegeschreven worden in termen van correlaties tussen 

genetische bagage of in termen van correlaties van de omgevingsfactoren. 
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• Enerzijds heb je de geobserveerde correlaties (fenotype): 

mensen zijn een week getest, met verschillende 

instrumenten → samengekomen in G.VPR-model (bv: 

Genen die verantwoordelijk zijn voor rotationele 

vaardigheid en verbale vaardigheid zijn niet dezelfde 

genen, want de overlap is niet zo heel groot). 

• Nu kun je de correlatie uiteen gaan trekken in de 

correlatie die toegeschreven moet worden aan 

genetische correlatie en omgevingscorrelatie: .29-.86 en 

.24-.74 respectievelijk.  

• Ouders stimuleren hun kinderen op verschillende 

vaardigheden → de geobserveerde correlatie kan zowel 

toegeschreven worden aan genen die samen overgeërfd 

worden, als omgevingen die samenhangen. 

Alternatief erfelijkheidsmodel: Het ACE model 

• A: additieve genetische effecten 

• C: gedeelde omgeving (bv: als je naar dezelfde school gaat) 

• E: niet-gedeelde omgeving (bv: andere hobby’s, ze gaan dus stukje hun eigen omgeving kiezen) 

• X = A + C + E 

Als je in dezelfde omgeving wordt grootgebracht, deel je dus 

volledig de gelijke omgeving. Dit wordt dus opgesplitst met 

de unieke omgeving.  

Vanuit een sociologische benadering verwacht men dat de 

gedeelde omgeving de verklaring is voor de intelligentie en 

dus leidt tot gelijkenissen tussen de gezinnen en verschillen 

met kinderen van andere gezinnen.  

Mensen verschillen gewoon in ervaringen die ze delen, zo 

denkt eerder een psycholoog. 

Naarmate men ouder wordt neemt belang van gedeelde 

omgeving af.  

 

Reden nieuwe model: Ook al word je grootgebracht in hetzelfde gezin, als je broer ouder is dan heeft hij andere 

ervaringen en daar houdt het gewone CHC-model geen rekening mee => vandaar het ACE model. Wanneer we 

kijken naar paren van mensen, dan hebben we:  

• Geobserveerde correlatie: vb broer en zus 

• Functie van de erfelijke bijdrage 

• Gedeelde omgeving, maar daarnaast een stukje niet-gedeelde omgeving (en heeft correlatie 0) 
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Tweelingenstudie in Nederland: 

In begin op jonge leeftijd, is de gedeelde 

omgeving heel belangrijk! → Heeft substantiële 

impact op intelligentie.  

Die impact neemt af, vanaf 16-18jaar is die weg 

en blijft enkel de niet-gedeelde omgeving 

aanwezig.  

→ De niet-gedeelde omgeving blijft belangrijk 

doorheen de levensloop, gedeelde omgeving 

enkel in het begin, daarna neemt het geleidelijk 

af! 

Robuuste bevindingen 

• Gedeelde omgevingen spelen voor rol in kindertijd → had nog maar klein effect 

• Belang van niet-gedeelde omgevingen is belangrijker en neemt systematisch toe met ouder worden 

o Zweedse tweelingenstudie: Vond dat er een effect is op g-factor en verwerkingssnelheid van 

mensen boven 50 en vond dat het enkel moest toegeschreven worden aan de specifieke 

omgeving en niet wat ze deelden als kind 

o TEDS-onderzoek: Zelfde resultaten: niet gedeelde omgeving wordt belangrijker naarmate 

kinderen ouder worden.  

Evidentie dat een eenvoudig sociologisch verhaal waarbij men zegt ‘jouw intelligentie-

ontwikkeling is functie van jouw socio-economische klasse’ kan zeker niet de volledige 

waarheid zijn, want dan zou je moeten vinden dat die gedeelde omgeving DE determinant is in 

termen van omgeving en dat vinden we niet! 

→ Eigen specifieke ervaringen die je op doet zijn dus ook van belang. 

 

 

Overzichtstabel met een eenvoudig polygenenmodel 

met de verschillende schattingen!  

Schattingen liggen tussen .40 - .80 en schattingen 

liggen hoger wanneer er eeneiige tweelingen 

bijzitten. 

 

Samenvattende bedenkingen 

• Additieve erfelijkheid tussen .40 en .80 

• Ongeveer de helft van de variantie gedeeld door alle trekken 

• Gedeelde omgevingseffecten het sterkste in de kindertijd → naarmate men ouder wordt vooral de 

unieke omgeving die intelligentie beïnvloedt. 

• Vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden 

• Omgevingsinvloeden doorheen levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd → er blijft altijd variatie over 

die we aan de omgeving kunnen toeschrijven. 
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Discussiepunten: 

• TT delen 50% van de genen: assortative mating (fenotype correleert .2-.3). Wij zijn geen fruitvliegjes 

voor random meting, wij tenderen een relatie aan te gaan met mensen die lijken op ons. Er is duidelijk 

een verband dat we een relatie aangaan met mensen die op ons lijken, dus we mogen ervanuit gaan 

dat ouders meer delen dan eender welk ander koppel uit de populatie. Het effect van assortive mating 

op de h2 is afhankelijk van hoe je de schatting precies maakt. 

• Geen rekening gehouden met genen-omgevingsinteracties en -correlaties (vb. hogere h² bij hoge SES): 

o Harde omgevingen onderdrukken aanleg, komen iets meer voor bij lagere SES-groepen.  

o Positieve feedbackmechanismen (bv: als je goede punten haalt op school, zal je goede feedback 

krijgen van de juf, waardoor je nog beter je best zal doen). 

o Lagere SES impliceert grotere variabiliteit in omgeving (erfelijkheidsschattingen liggen lager bij 

lage SES) 

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

• Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica: 

o Veel kritieken niet onderbouwd met data (zijn dus interessante hypothesen, maar geen 

waarheden) 

o “Occam’s razor”: het is een eenvoudig model, en blijkbaar kunnen we met dat eenvoudig 

model toch al heel wat verklaren. We kiezen dus steeds voor een eenvoudig ipv een complex 

model. 

→ Er is binnen een populatie een genetisch effect, wat het precies is weten we niet. Er is ook omgevingsinvloed, 

zelfs als we kijken op latere leeftijd als h2 stijgt, zien we nog altijd invloed van de omgeving. 

DE MOLECULAIRE GENETICA VAN INTELLIGENTIE  

GENETISCHE PATHOLOGIEËN VAN INTELLIGENTIE  

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

• +\- 300 gekende syndromen 

• Is verhoudingsgewijze meer gelokaliseerd op het X chromosoom (dus meer kans voor man om het te 

krijgen) 

o Fenylketonurie 

▪ Mutatie in PAH-gen op chromosoom 12 

▪ Verstoort metabolisme van fenylalanine (enzym fenylalaninehydroxylase afwezig of 

werkt niet). Stapelt zich op in de hersenen. 

▪ Leidt tot ernstige mentale retardatie 

▪ Gemakkelijk te detecteren en behandelen met eiwitarm dieet: gen-omgeving 

interactie. Wanneer dit niet tijdig gedetecteerd wordt zal men die mentale beperking 

krijgen en is het irreversibel. Het gen leidt alleen tot een mentale beperking wanneer 

het niet opgespoord werd. Hoe beter we begrijpen hoe het gen impact heeft op de 

intelligentie, hoe beter we zouden kunnen ingrijpen.  

o Fragiel X-syndroom 

▪ Mutatie in FMR1 gen op X chromosoom  

▪ Verstoorde zenuwsynthese → heeft impact op onze intelligentie 

▪ Leidt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden en zekere mate van mentale 

retardatie 
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o Huntington’s ziekte 

▪ Dominant allel op chromosoom 4 

▪ Komt maar tot uiting in volwassenheid: hoe groter de genetische verstoring hoe 

vroeger men de ziekte ontwikkelt 

▪ Leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling, is weinig aan te doen. Het leidt tot 

een mentale beperking in de volwassenheid. 

o Alzheimer 

▪ APOE-gen op chromosoom 19: vooral allel APOE4 verhoogt KANS op Alzheimer. Er is 

dus een genetische invloed, maar het is geen zekerheid, het verhoogt enkel de kans.  

▪ Niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende om ziekte te 

ontwikkelen 

▪ Proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen. We weten precies wat er 

gebeurt in de hersenen.  

CHROMOSOMALE AFWIJKINGEN  

• Down’s syndroom: extra chromosoom 21 

o Matige mentale retardatie 

o Sneller verouderen, minder lange levensverwachting 

• Turners’s syndroom: één X chromosoom  

o Zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren 

o Problemen met “executief functioneren” (werkgeheugen blijkt niet 

zo goed te werken): te behandelen met oestrogeentherapie.  

o Uiterlijke kenmerken (klein, dikke nek, onvolledige ontwikkeling 

van geslachtskenmerken), maar te behandelen met groeihormoon 

en oestrogeentherapie. Duidelijk genetische oorzaak, maar we 

snappen hoe het werkt dus men kan erop ingrijpen.  

• XYY-syndroom 

o Milde mentale retardatie 

o Grote en robuuste gestalte 

o In verband gebracht met criminaliteit (oververtegenwoordigd in gevangenissen), maar vooral 

omwille van lager IQ. Ze komen meer voor in de gevangenis, maar dit is door de mentale 

beperking. Als men voor de mentale beperking controleren leidt dit niet tot meer crimineel 

gedrag. 

• Klinefelter’s syndroom (XXY) 

o Grote mannen, maar niet speciaal robuust 

o Zwakke taalontwikkeling 

o Milde tot matige mentale retardatie 

o Seksuele ontwikkeling is vertraagd 

o Mogelijke effecten van hormonentherapie 

→ Wanneer we weten hoe die erfelijkheidseffecten verlopen, dan worden we in staat om daarop in te grijpen. 

Hoe meer we dus in staat zijn om via de omgeving een impact kunnen hebben op die ontwikkeling. Dit laat 

duidelijk zien dat inzicht in de genen niet alleen inzicht geeft in wat onoverkomelijk is. 
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DE GENETISCHE BASIS VOOR DE NORMALE VARIABILITEIT IN INTELLIGENTIE  

• Bottom-up benadering: genen geassocieerd met psychologische functie. Je gaat bij random mensen 

intelligentietesten afnemen, zo breng je de genen in kaart en kan je kijken welke genen samenhangen 

met de intelligentie 

• Top-down benadering: genome wide association & linkage analyse. Mensen die genetisch verwant zijn 

ga je in detail bestuderen en kijken hoe kenmerken worden doorgegeven.  

• Grote problemen van vals positieven en vals negatieven. We zouden gigantisch grote steekproeven 

moeten testen. 

• Zeker dat niet één gen, of zelfs een klein aantal genen een grote bijdrage levert aan verklaring van IQ → 

polygeen erfelijkheidsmodel. We weten alleen nog niet goed om welke genen het gaat. 

• Meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0.5% van de variantie in geobserveerd IQ 

BESPREKING 

Ontegensprekelijke bevindingen: belangrijke genetische invloed op intelligentie. We weten van een aantal genen 

dat ze intelligentie beperken, maar we weten niet welke genen in staan voor een hogere intelligentie. 

• Sommige genetische aandoeningen leiden tot mentale retardatie 

• Niet duidelijk welke genen leiden tot hoge intelligentie, we weten niet in een normale populatie welke 

genen nu kunnen verklaren waarom sommige mensen heel hoog scoren 

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

en omgevingsmechanismen. Onze modellen maken assumpties die mogelijkerwijze niet kloppen. Bovendien 

gaat het om relatieve maten. We leren veel uit op zoek te gaan naar welke genen een invloed hebben en hoe ze 

die invloed uitoefenen. 

Grote weerstand tegen genetische benadering 

• Wantrouwen van elite: genetische benadering wordt geassocieerd met elite-denken. Problematisch op 

te zeggen dat je genetisch slimmer ben en dus meer inspraak krijgt. Macht moet dus gedeeld worden 

over de bevolking.  

• Genetische verklaringen extreem voorgesteld: 

o Genetische positie pleit niet tegen scholing en inspanning. Wanneer je mensen een heel 

stimulerende omgeving aanbiedt, dan zullen de relatieve verschillen tussen mensen redelijk 

stabiel zijn. Wanneer je mensen een stimulerende omgeving aanbiedt, ook al hebben ze 

genetisch een mindere bagage, dan gaan ze toch vooruit! Het heeft dus heel veel zin om voor 

iedereen goed onderwijs te zoeken! 

o Begrijpen van genetisch gedreven biologische processen maakt ook gericht ingrijpen mogelijk. 

• Verwarring met discussie over etnoculturele verschillen, maar onderscheid tussen variabiliteit binnen 

en tussen etnoculturele groepen 

→ In VS is verschil ongeveer 15 IQ-punten. Er zijn onderzoekers die beweerd hebben dat omdat we 

vinden dat in de populatie de erfelijkheidscoëfficiënt rond de .50-.80 ligt, kan geconcludeerd worden 

dat het verschil tussen blank en zwart tussen de 50% en 80% moet verklaard worden door genen en dat 

maakt het enorm gevoelig, want verkeerde redenering!  

Reden: we gaan naar een zekere variabiliteit kijken binnen een populatie → als we naar verschillende 

populaties gaan kijken, dan kan het relatieve belang van omgeving helemaal anders zijn! 
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HOOFDSTUK 9. OMGEVINGSEFFECTEN OP INTELLIGENTIE 

DRIE KERNKWESTIES 

We willen onderscheiden van de erfelijke invloed. 

1) REACTIEBEREIK 

Er is een impact van de genen op de cognitieve ontwikkeling. Onze genen bepalen niet precies hoe intelligent 

we zijn, die creëren een reactiebereik. Omgeving beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting 

komt. Ook de omgeving bepaalt niet een precies niveau van intelligentie, maar bepaalt een reactiebereik. 

→ Omgeving bepaalt hoe persoon zal functioneren binnen het genetische bepaalde reactiebereik. 

Impact van omgeving dikwijls bestudeerd via vergelijking van extreme condities, maar onvoldoende: nood aan 

meting van omgevingskwaliteit. 

 Een design waarbij we extreme condities vergelijken is interessant, maar geeft ons niet voldoende inzicht om de 

omgeving te bestuderen. De extremen komen relatief gezien weinig voor. Ze zijn dus niet representatief voor 

wat zich in de populatie afspeelt. Dan kunnen ze dus niet verklaren waarom er een bepaalde variabiliteit is in de 

populatie. We leren hiervan, maar krijgen niet altijd een goed zicht op hoe de omgeving een rol speelt. 

2) PROXIMALE EN DISTALE OORZAKEN  

Proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale genetische 

verschillen (vb. SES, intellectueel engagement). We kijken vaak naar de proximale 

oorzaken (bv: hoe stimulerend is de omgeving waarin een kind wordt 

grootgebracht, bv: hoe vaak ga je naar musea, welke feedback krijgen kinderen…). 

We vinden dat hier substantiële correlaties zijn. Het zou best zijn dat er distaal 

een genetisch effect is (bv: ouders meer aangelegd voor intelligent gedrag 

hebben, dan zullen ze misschien een meer stimulerende omgeving creëren, 

waardoor het kind ook meer intelligent gestimuleerd wordt). Proximale oorzaken 

zijn oorzaken die dicht bij de uitkomst liggen (bv: hoe meer stimulerende 

omgeving, hoe hoger het IQ-score), maar er kunnen ook meer achterliggende 

redenen zijn, namelijk de distale effecten (bv: de genetische invloed). 

Genetische aanleg voor de omgeving te ontdekken. Hoe meer men zich blootstelt aan nieuwe omgevingen, hoe 

meer het intelligent zijn zal gestimuleerd worden. Je hebt namelijk een groep die veel en weinig exploreert. We 

doen onderzoek naar hoe sterk een omgeving een kind stimuleert om te exploreren.  

• Als de omgeving kinderen verhinderd om te gaan exploreren, dan maakt het niet uit of men genetisch 

meer geneigd is te exploreren, dan heb je automatisch een lagere score op cognitieve ontwikkeling.  

• Weinig aanleg tot exploreren, maar wel stimulerende omgeving, zullen niet echt exploreren, want zijn 

er niet echt voor aangelegd, maar wel nog beter dan een beperkende omgeving.  

• Wel hoge score en mentale ontwikkeling voor mensen met een stimulerende omgeving en genetische 

aanleg. 

• Drie kernkwesties  

• Het cohort / Flynn effect 

• De fysische omgeving 

• De sociale omgeving 

• Scholing 

• Intelligentietraining 

• De uitdagingshypothese 

• Wat veroorzaakt het cohorteffect? 
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We vinden omgevingseffecten, maar het aantonen van de omgevingseffecten zegt niets over mogelijke 

genetische effecten. Wanneer we kijken naar de impact van de omgeving, daar blijft variabiliteit, en een deel 

van die variabiliteit kan dus nog steeds genetisch zijn.  

3) COLLINEARITEIT 

Veel omgevingskenmerken hangen samen (vb. SES) met intelligentie. We denken dat we causale verklaringen 

hebben, maar die correleren met andere verklaringen. Waardoor we moeten controleren dat het niet die andere 

verklaringen zijn die de oorzaak vormen. 

Feedbackloops mogelijk (Bijvoorbeeld slimmere kinderen die worden gestimuleerd om in een moeilijkere 

richting te gaan zitten, die daar meer gestimuleerd zullen worden, waardoor het kind ook intellectueler zal 

worden). 

Experimenteel onderzoek dikwijls onmogelijk. De vraag is of het de intelligentie is die is toegenomen? Of een 

effect van de test zelf? Of is het een effect van de training? Niet makkelijk te achterhalen, longitudinale studies 

zijn nodig. 

Alleen statistische controle mogelijk. We kunnen geen hele range controleren. We gaan proberen de variabelen 

te gaan meten, waarvan we denken dat ze een invloed hebben en deze onder controle houden. Veel moeilijker 

om nu causale besluiten te trekken. 

HET COHORT / FLYNN EFFECT 

R. B. Cattell (1940): intelligentie daalt omwille van genetische effecten. Oorspronkelijk dacht men dat 

intelligentie aan het dalen was (eigenlijk is het nu licht aan het stijgen). Sommige genetische mutaties kunnen 

intelligentie zelfs verhogen.  

1. Onze intelligentietest geeft een vrij goed beeld van de genetische bagage om intelligent te functioneren. 

Maar onze intelligentie geeft geen strikte toegang tot genetische bagage.  

2. Ook verschil in SES in termen van het aantal kinderen. Lage SES hebben meer kinderen. 

3. Substantiële verschillen in intelligentie scores tussen SES. 

→ Conclusie de intelligentie is door deze drie assumpties aan het achteruitgaan. 

Tuddenham (1948): checken bij militairen in 1ste en 2de wereldoorlog. Hij 

stelde het omgekeerde vast: intelligentie steeg over de generaties heen. 

Hij dacht dat het te maken had met het feit dat ze in de tweede 

wereldoorlog beter opgeleid waren en je ziet inderdaad dat het fenomeen 

minder duidelijk is bij diegene die geletterd waren in de eerste WO maar 

toch zie je de range in de gehele intelligentie. → Stijging met 1 SD 

Schaie & Strother (1968): 

Hebben dit nog veel preciezer onderzocht. Men mat op een cross-sectionele manier de intelligentie. Zo ging men 

de cohorten vergelijken. 

• Problemen met cross-sectioneel design: verschillende omgevingsinvloeden (denk maar aan 

digitalisering). Je hebt een geweldig effect in de verschillende generaties en ervaringen.  

• Problemen met longitudinaal design (men gaat een groep testen en dezelfde groep opvolgen): uitval is 

niet random, vooral mensen die lager scoren op intelligentie vallen uit. Maar het is ook nog steeds 

hetzelfde cohort. Een specifieke ervaring (bv: COVID-19), kan verdere invloed blijven hebben. 
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• Cohort-sequentieel design: we gaan verschillende cohorten nemen, en op hetzelfde tijdstip testen en 

deze groepen blijven opvolgen en naargelang de tijd nieuwe cohorten opvolgen. Men kan dus het effect 

van de leeftijd en het effect van het cohort uit elkaar halen. Maar er zijn nog steeds problemen, namelijk 

is er nog steeds uitval door het longitudinaal onderzoek. Op toeval is uitval geen probleem, maar wel 

als er een samenhang is met een variabele die je wil onderzoeken. Er is meer uitval bij mensen die in 

een lagere sociaaleconomische status zitten.  

→ Uit elkaar halen van leeftijds- en cohort-effecten Seattle Longitudinal Study 

Je ziet dat spatiaal oriënteren en redeneren iets sneller stijgt, 

verbale gaat iets langzamer. 

Algemeen redeneervaardigheden blijken toe te nemen (gaat hier 

niet over leeftijdseffecten, wel cohortseffecten). 

Systematische stijging van de intelligentie en vooral op 

redeneervaardigheden. 

= Cohort-effect 

Flynneffect 

• Twee designs:  

1. Twee testen – één cohort → eentje die pas genormeerd is en eentje die genormeerd is op de 

vorige generatie. Men wist vrij snel dat een intelligentietest zou moeten aangepast worden. 

Wanneer je ziet op de oude test dat intelligentie hoger licht dan op die nieuwe test, dan kan je 

ervan uitgaan dat intelligentie gemiddeld gezien gestegen is (niet gestegen zou gemiddelde zijn 

van 100.  

2. *Één test afnemen bij verschillende cohorten. 

• Oude en nieuwe versie van Wechsler IQ-tests: bij 18 vergelijkingen in VS een stijging van gemiddeld 4.69 

IQ-punten 

• 14 geïndustrialiseerde landen: tussen 6 en 25 IQ-punten stijging. Doet zich dikwijls sterker voor dan in 

de VS. Valt te zien of onderwijssysteem substantieel verbeterd is.  

• Studies bij verplichte legerdienst: vb. Denenmarken.  

*Bij een verplichte legerdienst zou de helft mannelijke bevolking verplicht naar 

het leger moeten. In Denemarken gebruikte men een progressieve matrixtest. 

Men nam die af bij mannen die het leger binnenkwamen, dit deed men jaar na 

jaar bij de nieuwelingen.  

Men keek dit na per percentiel. Je ziet een algemeen stijgend effect en het 

grootst bij de lagere percentielen. Of zo’n design bruikbaar is, moet je nagaan 

of de groep even representatief blijft voor de populatie en dat de opmaak nog 

steeds relevant is. 

→ Het flynneffect blijkt groter te zijn bij mensen die minder hoog scoren op 

intelligentie. 

Wat betekent het effect? 

• Robuust: er was vorige eeuw een systematische stijging. 

• Hangt samen met effecten in het leven 
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• “Test sofistication” alleen beperkte verklaring  

o Predictieve validiteit daalt niet: als mensen te vertrouwd zijn, dan zal het minder intelligentie 

meten (minder voorspellend), en meten hoe goed je bent in testen en niet in hoe slim je bent. 

Het blijft stabiel hoe je toekomstig gedrag kan voorspellen, dus validiteit blijft in orde. Ook 

scholing kan een deel van het effect zijn, maar zeker niet het enige effect.  

o Effect zet zich door nadat testing erg verspreid was (mensen worden gewoon beter in het 

oplossen van de tests, niet zo zeer dat ze meer intelligent worden, dat kan, want wordt meer 

gebruikt dus ze zijn misschien meer vertrouwt). Stijging ging ook nog verder nadat mensen er 

mee vertrouwd waren, dus niet enkel het vertrouwen met intelligentietests speelt een rol. 

• Niet op alle testen even sterk: vooral niet-verbaal / g, NAEP-testen stegen niet(scholing heeft vooral 

effect op gekristalliseerde intelligentie, en zou men vooral een stijging in verbaal IQ verwachten, maar 

stijgt niet harder). 

• Niet toe te schrijven aan genetische effecten (differentiële fertiliteit werkt tegenovergesteld). 

Flynneffect is duidelijk een omgevingseffect, we hebben al wat verklaringen, maar weten niet exact wat 

de oorzaak is. We kunnen dit effect niet verklaren op basis van genen. Wanneer we kijken naar 

genetische invloed, dan kijken we naar interindividuele verschillen binnen een populatie en flynneffect 

laat zien dat wanneer we naar verschillende cohorten gaan kijken, dat die gemiddelde cognitieve 

vaardigheid substantieel kan stijgen (en we deze louter moeten toewijzen aan omgevingsfactoren). 

• Het effect is er, waarom is niet duidelijk: probleem van multicollineariteit van de verklarende factoren. 

Als er geen stijging is van intelligentie verwacht je dezelfde score.  

DE FYSISCHE OMGEVING 

Causaliteit lijkt duidelijk, maar ook rekening houden met omgekeerde causaliteit (bv: hersentrauma door 

ongeluk, heeft invloed op cognitief functioneren MAAR causaliteit verloopt ook omgekeerd, de kans dat je in bv 

een ongeluk terecht komt hangt samen met jouw intelligentie en dan heeft de intelligentie een effect op de 

fysische situatie). 

DIRECTE HERSENTRAUMA’S  

• Effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied (frontaal-pariëtaal systeem (systeem waar we 

interne mentale representaties van ervaringen maken en waar die wordt opgeslagen in het lange 

termijn geheugen), hippocampus (staat in voor bewaren van ervaringen in het lange termijngeheugen)) 

• Effect van hersenschudding 

o Weinig effect op Gc, meer op Gf, effect op werk-geheugenfuncties (convergentie 

laboratoriumtaken en ervaring naasten). Correleert met de klachten van de partner! Iemand 

anders ziet beter wanneer je er cognitief op achteruit gaat, dan dat je het zelf ziet. 

o Verhoogde kans op Parkinson, en dat heeft een invloed op het cognitief mentaal functioneren. 

Het gaat vooral om opslagen van nieuwe informatie en impulsbeheersing wat minder goed 

gaat. 

PRENATALE EN BABYGEZONDHEID  

• Geen correlatie Bayley’s schalen en IQ: dus het is niet omdat een baby trager ontwikkeld, dat het ook 

een lager IQ zal hebben 

• Correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59). Kinderen van moeders die alcoholistes zijn habitueren 

minder snel. 
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• Relatie met geboortegewicht 

o Eén studie: .3-.5 IQ punten voor elke 100 gr boven de 2500 kg (geboortegewicht dat causaal is 

voor intelligentie? Het geboortegewicht hangt samen met intelligentie van de moeder, minder 

intelligente moeders hebben dus bijdrage in hoe zwaar de baby is, bij minder slimme moeders 

kan door bv externe problemen het kind sneller moeten geboren worden). 

▪ Collineariteit met IQ-moeder 

▪ Effect treedt zelfs op bij EE-tweelingen, EE-tweeling die zwaarder weegt dan de 

andere EE-tweeling is vaak iets slimmer dan de lichtere baby. 

▪ Min 1 SD voor prematuren (vooral op abstract redeneren). Leidt prematuur tot 

mindere intelligentie? Of door mindere intelligentie van moeder krijg je een 

prematuur? 

▪ Oorzaken van geboortegewicht: leeftijd moeder (optimaal tussen 25 en 32) 

VOEDING 

• Tijdelijke ondervoeding niet noodzakelijk een probleem: hongerwinter in Nederland (geallieerden zijn 

geland in Normandië en hebben stukken van Europa bevrijd, het Zuidelijke deel van Nederland was 

bevrijd, het Noordelijke deel nog niet. Het Noorden kende een zeer extreme situatie waarin alle lagen 

honger leedden. Een land waarbij een deel ernstige ondervoeding had en het ander deel niet. Na die 

hongerwinter was er weer voldoende eten (stond dus los van scholing en scholen). Kinderen die geboren 

werden tijdens die hongerwinter en die zich in het noorden bevonden scoorden niet lager dan in het 

zuiden. Het was dus een tijdelijk effect, want het was een tijdelijk fenomeen, geen blijvend effect. Pas 

veel later ontdekt dat ondervoeding wel effect had op gezondheid van mensen. Men stelde vast dat 

mensen die zwaar honger leden meer kans hadden om diabetes te ontwikkelen) 

• Chronische ondervoeding  

o Probleem van multicollineariteit (bv: hangt samen met lage SES) 

o Vooral effect op aandacht, werkgeheugen en schoolprestaties 

o Focus op ijzer- en proteïnetekort: effect van proteïnesupplementen het sterkste indien 

gecombineerd met scholing in landelijk Guatemala. Vooral sterkste effect in combinatie van 

scholing en supplement. Het gaat dus om dingen die samen voorkomen en samen worden 

gestimuleerd.  

o Geen verklaring voor normale variabiliteit in het Westen. Het laat wel zien dat voeding 

belangrijk is, maar het is geen verklaring voor de variabiliteit die we hier zien. Het komt hier 

minder voor 

• IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië (Victora et al., 2015) 

 

Men keek naar de impact van borstvoeding en naar socio-economische 

status. Men keek ook naar hoe lang het kind borstvoeding kreeg en uit 

welke SES ze kwamen. Je ziet dat borstvoeding een positief effect 

heeft, en dat is hoger in de hogere SES. 

 

ALCOHOLMISBRUIK 

• Alcoholisme 

o Onderscheid alcoholafhankelijkheid (kan niet zonder alcohol) en –misbruik (er wordt geweldig 

veel gedronken in bepaalde periodes, dus niet constant) 
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o Beschadiging frontale lobben (abstract en visueel-ruimtelijk redeneren, werk-

geheugenfuncties) en limbisch systeem bij extreem misbruik (Korsakoff’s syndroom = 

irreversibel, slaat geen nieuwe informatie meer op). Een deel van alcoholisme naar intelligentie 

is causaal. 

o Ook aangetoond bij tweelingenonderzoek (bv: wanneer de ene wel en de andere niet 

alcoholieker wordt, hebben zelfde genetische informatie dus kan dat uitsluiten) 

o Extreem gevolg: Foetaal Alcohol Syndroom: kind is mentaal beperkt en toont lichamelijke 

afwijkingen door alcoholgebruik van moeder tijdens zwangerschap. 

• Sociaal drinken 

o Aanwijzingen voor negatieve correlatie met g / Gf. Toont aan dat mensen die meer drinken in 

sociale context, minder goed scoren voor testen van algemene en vloeiende intelligentie.  

o Collineariteit: verschillende variabelen die gecorreleerd zijn, is het drinken op zich negatief of 

de SES of dat je uw studies stopt of… (Komt ook iets meer voor in lagere klasse)  

o Feedback: we drinken en als we meer drinken zijn we minder in staat te leren en daardoor gaat 

men dan terecht komen in een minder goede opleiding waardoor de intelligentie minder zal 

ontwikkelen (verband tussen sociaal drinken en presteren op intelligentie, maar voorzichtig 

zijn met causaliteit). 

LOOD IN DE LUCHT 

• cfr. Kwikzilver is neurotoxisch (Kwik werd vaak gebruikt om hoeden te maken, hoedenmakers 

vertoonden meer cognitieve problemen wat kon toegeschreven worden aan kwikvergiftiging). 

• Loodconcentratie gestegen van .0016 tot 15 μg/dL de voorbije 6000 jaar 

• Reeds aanwijzingen gevaar tijdens Romeinse rijk: in het Romeinse Rijk om de wijn lekkerder te maken 

voegden men er wat lood aan toe.  

• Onderzoek via melktanden: correlaties met IQ en klachten leerkrachten over impulsief gedrag, effect 

van 6 à 7 IQ-punten. Men vond een duidelijk verband tussen aanwezigheid van lood in de melktanden 

en IQ-punten. Hij vond ook evidentie voor effect van loodconcentraties in het lichaam op het gedrag 

van kinderen. Men begon met verbieden van lood in benzine.  

 

 

Lijst met elke hoeveelheid lood met bijhorende klachten. 

Er zijn criteria om vast te stellen of kinderen al dan niet te veel 

lood hebben in het bloed. 

 

 

• Collineariteitsprobleem: studies in Australië en Kosovo vinden na controle voor andere variabelen nog 

altijd effect (bv: Mensen die dicht aan grote wegen woonden, hadden meer lood binnen. Meestal zijn 

huizen aan drukke wegen goedkoper, mensen die aan fabrieken wonen hebben ook vaak iets minder 

geld. Dus dit wil toch zeggen dat er een effect is van SES).  

• Recente meta-analyse: reeds vanaf lage concentraties is er een 

effect. Effect is het grootst bij een kleine stijging van lood in het 

bloed en dus GEEN lineair effect. Een kleine toename van lood 

heeft een substantieel effect, als dat toeneemt begint effect van 

lood af te zwakken. Het gaat om relatief kleine effecten. 
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• Vooral effect op populatieniveau en in niet-Westerse samenlevingen. Gemiddeld genomen zie je wel 

dat er verschillen zijn in mentale problemen. Factor minder effectief voor Westerse wereld. Bij een 

kleine toename van loodconcentratie zien we een gemiddelde daling van 4 IQ-punten. Tussen de 10 en 

de 20g lood zie je een minder bijkomend effect van intelligentie. Bij loodconcentratie van 20-30, maar 

1,1 IQ-punten. 

DE SOCIALE OMGEVING 

Problemen met het meten van de omgeving (vb. SES) → we hebben geen omvattende theorie van de sociale 

omgeving. Grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, met genen en met de fysische 

omgeving. 

SOCIO-ECONOMISCHE STATUS 

• Correlatie tussen .30 en .40 met IQ (= 15 IQ-punten tussen 

hoogste en laagste klasse, dit is wel een heel groot verschil nl. 1 

SD). Er is een matige correlatie, maar een groot gemiddeld 

verschil. Er zijn grote interindividuele verschillen, gemiddeld 

genomen is er een verschil, maar ook binnen de klassen zelf 

zoals hoge en lage klassen is er een interindividuele variabiliteit.  

• Wat is de causaliteit? 

o SES → IQ: als mensen zich in andere klasse ontwikkelen zullen ze een ander IQ ontwikkelen.  

o Maar, IQ in adolescentie voorspelt SES 

o Maar, hangt samen met ouderlijke genetische constitutie. Keek naar verschil in IQ tussen 

vader en zoon en verschil in klasse. De zoon komt in sociale klasse terecht die drie klassen lager 

is dan de vader en als de zoon 15 IQ punten lager scoort op IQ-testen dan de vader, dan is er 

een lineair verband van neerwaartse mobiliteit (obv SES). Scoort die hoger dan is opwaartse 

mobiliteit ook toepasselijk. Intelligentie heeft dus effect op waar een persoon terecht komt in 

de maatschappij.  

o Maar, IQ-testen gebruikt als toegangsproef voor hoger onderwijs (vooral in VS). IQ hangt 

samen met het genieten van goed onderwijs. In hogere klassen investeert men meer in betere 

scholen.  

• Probleem: SES is te omvattend → veel interessanter om te kijken naar de kenmerken van SES 

ADOPTIE 

• Skodak & Skeels (1949):  

o Hoger IQ dan te verwachten op basis van IQ-moeders (108 vs 86) 

o Maar, correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31). Kinderen die worden 

afgestaan, hun IQ gaat er op vooruit. 

• Minnesota Trans-Racial Adoption study vergelijkbaar resultaat (zie Tabel 9.2) 

Zwarte kinderen scoren lager, maar wel substantieel hoger dan de andere zwarten die niet werden 

geadopteerd. Men zag een regressie naar het gemiddelde (nl mensen die eerste meting heel extreem 

scoorden, zullen bij tweede meting meer rond het gemiddelde liggen). 

Het feit dat we vinden dat adoptie werkt en een substantieel effect heeft, wilt niet zeggen dat het 

evidentie is tegen een genetische verklaring. Het ene sluit het andere 

niet uit. Het is niet dat naarmate je meer evidentie vindt voor adoptie, 

dat er minder evidentie is voor genetische verklaring. Biologische 

kinderen scoren hoger, zwarte scoren hoger dan het gemiddelde IQ 

dan de zwarte gemeenschap in het algemeen, maar wel lager dan de 

blanken. Dus adoptie heeft wel een positief effect op IQ! 
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• Maar, geen informatie over IQ-vader en regressie naar gemiddelde → Reden: vaders hadden zeer 

waarschijnlijk gelijkaardige IQ’s dan de moeders 

• Vergelijken geadopteerde vs niet-geadopteerde kinderen uit zelfde gezin: 1 sd hoger. Naarmate 

adoptiekinderen ouder worden gaan de interindividuele verschillen van adoptiekinderen meer 

samenhangen met interindividuele verschillen van de biologische ouders. Als sommige kinderen worden 

afgestaan en anderen niet, dan merk je dat kinderen die zijn afgestaan gemiddeld genomen een sd 

hoger scoren, dan kinderen die in een moeilijke situatie blijven.  

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

Tussen haakjes heb je het aantal kinderen. Het idee is dat SES van biologische ouders samenhangt met genetische 

achtergrond van biologische ouders en bij adoptieouders over de kwaliteit van de omgeving. In hogere SES zullen 

kinderen meer gestimuleerd worden. SES van biologische ouders hebben ongeveer 16 IQ punten als effect, bij 

adoptieouders ligt dit effect op 13 IQ-punten.  Studie 

laat duidelijk zien dat er evidentie is voor genetische 

basis (correlatie tussen IQ biologische en adoptiekind), 

feit dat een kind wordt geadopteerd en dat adoptie 

functionele goede invloed heeft op de cognitieve 

ontwikkeling.  

• Complementariteit tussen genetische en omgevingsbenadering van adoptiestudies 

Conclusie adoptiestudies: adoptiestudies laten heel duidelijk zien dat de omgeving waarin kinderen 

grootgebracht worden een zeer sterk effect heeft en we zien een complementariteit tussen genetische 

benadering en omgevingsbenadering. 

DE THUISOMGEVING 

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

nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid. In lage SES worden kinderen minder gestimuleerd zelf op 

verkenning te gaan en zelf kritisch na te denken hoe dingen in elkaar zitten 

• Home Observation for Measurement of the Environment: duidelijke relaties met IQ in VS, de Filippijnen 

en Kosovo. Men vindt duidelijk een substantiële correlatie met het IQ van de kinderen. In welke 

omgeving groeien kinderen op, is erg belangrijk. 

Men vond dat kwaliteit van thuissituatie meer effect heeft in 

het begin, en neemt meer af naarmate ouder worden en effect 

van SES wordt iets groter naarmate kinderen ouder worden.  

Dit is correlationeel onderzoek, en correlatie kan nog steeds op 

verschillende manieren worden geïnterpreteerd. 

Resultaat: tendens dat SES toeneemt en dat de kwaliteit van de 

directe omgeving thuis wat afneemt. 

 

Er is opnieuw een probleem van multicollineariteit:  

• Proximaal heel duidelijk: kinderen in stimulerende omgeving scoren hoger op IQ-testen → dit zijn 

correlationele studies 

• Distaal zou het kunnen zijn dat moeders en vaders intelligenter zijn en die genen doorgeven + zorgen 

voor meer stimulering thuis. 
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INTERVENTIESTUDIES 

= Studies die zijn opgezet om het cognitieve functioneren van kinderen te verbeteren. 

• Controverse over Head Start programma’s (= interventies om programma’s op te zetten om kinderen 

die kwetsbaar zijn extra te ondersteunen, voordat de lagere school begint): Kritische periode was 

ongeveer einde van de kleuterklas of begin lagere school. IQ op die leeftijd begon samen te hangen met 

intelligentie op latere leeftijd. Men dacht dat als men kinderen dan zou stimuleren, ze een ‘voorsprong’ 

zouden hebben. Het heeft een effect, maar niet langdurig. 

o Controverse al van 69: toen zei Jenssen dat het nog niet werkte! → Het ging toen om 

kortdurende programma’s en die hadden een kortdurend effect 

• Meta-analyses: duur van effect afhankelijk van duur en intensiteit van interventie (geen blijvende 

effecten, dus geen evidentie voor kritische periode) 

o Tot 9 IQ-punten na vijf jaar 

o ABCDerian project (bij zwarte kinderen): Dit is een intensief project voor kinderen uit zeer 

depriverende omstandigheden 

= een van de bekendste programma’s waarbij kinderen vanaf gemiddeld 4,4 maanden heel 

intensief gestimuleerd worden tot 1 jaar voor de lagere school begon. (5 dagen/ week met 

professionele begeleiding) 

Er werd ook gewerkt aan de voeding:  

▪ Experimentele groep: verbeterende voeding + stimulerende omgeving 

▪ Controlegroep: verbeterende voeding 

Resultaat: na 5 jaar scoorde de experimentele groep beter, maar we vonden wel dat het effect 

afnam in de twee groepen wanneer we ze bleven volgen tot 21 jaar.  

Conclusie: interessant onderzoek en we kunnen aantonen dat wanneer je veel investeert er 

inderdaad een paar IQ-punten bijkomen, maar dit is veel te duur voor de VS. ` 

In België houden we hier wel rekening mee (onthaalmoeder, activiteiten in kleuterscholen …) 

→ vooral effecten op academische prestaties en sociale en gedragsmatige problemen (cfr. 

TEEP-project) 

▪ Effect op IQ daalt met de leeftijd, maar blijft bestaan. Er is een effect maar het is niet 

zo heel groot. 

▪ Vooral effecten op academische prestaties en sociale en gedragsmatige problemen 

(cfr. TEEP-project → niet begonnen met gekwalificeerd team: begonnen met 

praatgroepen op te richten en bij moeders te stimuleren zodat ze het belang inzagen 

van stimulatie bij kinderen, daar werkt men niet met de kinderen rechtstreeks, maar 

met de moeders: wekelijks met moeders samen komen en hen stimuleren om hun 

kinderen te stimuleren (intellectueel)) 

Voorbeeld: stimuleren dat de kinderen nieuwsgierig zijn, dat ze initiatief nemen, 

aandacht hebben voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.  

Want (hoge SES: socialiseert kinderen naar zelfstandigheid, kritisch zijn, opkomen… 

 lage SES: stimuleren naar gehoorzaamheid) 

Onderzoek: experimentele groep en controlegroep met kinderen met gelijk profiel en 

deze kinderen longitudinaal opgevolgd. 

→ Resultaat: er was een effect vooral aanwezig op schoolsucces (minder op 

intelligentie) 
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Wanneer kinderen naar de lagere school gingen, dan zag men dat die van de 

experimentele conditie een gemiddeld IQ hadden, en diegene die in de 

voedingsomgeving zaten hadden een iets hoger IQ dan men had verwacht, maar het 

effect gaat naar beneden. Het effect blijft dus ook bestaan omtrent goede, 

stimulerende voeding. Bovendien was er een effect op scholing. Het effect tussen 

controle conditie blijft wel lager dan de experimentele conditie.  

Met het TEEP-project hebben ze berekend wat zo een project gekost heeft en wat brengt het op termijn op?  

→ Als kinderen meer kans hebben een hogere opleiding te volgen, dan ook meer kans om te werken en gaan ze 

gemiddeld gezien ook meer belastingen betalen: 

• Onderscheid tussen theoretisch en economisch perspectief (projecten betalen zichzelf terug op lange 

termijn).  Mensen slagen er door deze ondersteuning in om in een betere job terecht te komen, school 

af te maken… 

FAMILIEGROOTTE EN GEBOORTEORDE  

• r = -.15 à -.20 tussen familiegrootte en IQ. Als je uit grotere families 

komt, dan ligt de intelligentie gemiddeld genomen lager. We zien 

effect van aantal kinderen in gezin. Gemiddeld 102 bij 1 kind, en 

dit daalt naar gelang hoe groter het gezin wordt. Gemiddeld 

hebben ouders met één kind, een kind met hogere intelligentie. 

• vb. NLSY79 

3 mogelijke verklaringen: 

1. Proximale dysgenetische effecthypothese 

2. Distale dysgenetische effecthypothese 

3. Omgevingshypothese 

 

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

hebt een verband tussen aantal kinderen in gezin. Hoe groter het gezin, hoe lager de intelligentie van de moeder.  

• Proximaal: Moeders die minder intelligent zijn geven hun 

minder intelligente genen door aan hun kinderen. 

• Distaal: moeder geeft minder intelligente genen door, maar 

vooral het minder aanbieden van een stimulerende 

omgeving zorgt voor lagere intelligentie bij het kind. 

Omgevingsverklaring 

• Confluencemodel van Zajonc, maar kan relatie tussen familiegrootte en IQ 

niet volledig verklaren. Hij probeerde het effect te verklaren door hoeveel tijd 

het kind kan doorbrengen bij een ouder. Hoe meer het kind bij de ouders is, 

hoe meer het kind cognitief gestimuleerd kan worden. Hoe meer kinderen, 

hoe minder het kind bij de ouder kan doorbrengen. In 1-ouder gezinnen 

scoren kinderen iets lager op intelligentie, logisch want die ouder heeft 

minder tijd over voor het kind. MAAR wanneer in de familie de grootouders 

bij de familie wonen, zou je effect verwachten, maar dat vonden ze niet. 
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• Effect van geboortevolgorde: gemiddelde intelligentie hangt weldegelijk samen met volgorde, de eerste 

heeft een gemiddeld IQ van 103, de tweede gemiddeld 100, de derde gemiddeld 98… Soms heb je de 

situatie waar de oudere broer of zus komt te overlijden. Dan stijgt het IQ van de tweede naar alsof het 

de eerste zou zijn. Dit is ook zo bij meer kinderen. Dus komt een oudere broer of zus te overlijden, dan 

stijgt het IQ van de achterblijvende broers of zussen. 

• SES-verklaring: moeders met lager IQ komen meestal uit een lagere sociale klasse. Hoe meer kinderen, 

hoe minder je als ouder in elk kind kan investeren. Kinderen die uit grotere gezinnen komen, zijn 

doorgaans wat socialer. Als je enig kind bent, dan is de kans groot dat je een grote kamer/ruimte hebt 

waar je je eigen plekje hebt  meer kinderen, dan moet je kamers en ruimtes delen wat negatief effect 

op intelligentie-ontwikkeling kan hebben. 

SCHOLING  

Enorme toename van scholing de voorbije eeuw 

• % naar school op 15-19 jarigen: leerplicht tot 18 jaar, dus in principe moet iedereen worden geschoold. 

• Aantal jaren school is enorm toegenomen 

• Analfabetisme: komt veel minder voor. 

• Deelname aan hoger onderwijs: zeer normaal geworden.  

Onderscheid Gc/Gf: scholing heeft vooral effect op gekristalliseerde intelligentie (bv: je leert nieuwe dingen 

kennen zoals Frans, wiskunde, lezen…). Maar je leert wel leren en omgaan met nieuwe situaties wat op vloeiende 

intelligentie een impact heeft. 

→ Intelligentie als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan 

te pakken is mede bepaald door scholing. 

Je neemt een intelligentietest af op tijdstip 1 en op tijdstip 2 en tussenin 

kunnen anderen een scholing krijgen en anderen niet. Je gaat kijken in 

welke mate scholing een effect heeft op de score van tijdstip 2. 

Je verwacht dat de intelligentie omhoog zal gaan en je moet dan 

aantonen dat de hogere intelligentie het gevolg van de interventie is. 

Heeft scholing effect op IQ-scores? 

• Voor WOII: duidelijk effect van scholing. Op het platteland waren er veel dorpen die weinig toegang 

hadden tot onderwijs, er werden sporen gelegd, waardoor het wel beter bereikbaar was. Vandaag de 

dag is die context niet meer relevant, want iedereen is schoolplichtig → naar school gaan, verklaart dus 

niet de variabiliteit in intelligentiescores. 

• Relatie IQ en niveau van scholing is duidelijk, maar wil nog niet zeggen dat er dan ook causaliteit is! 

o Intelligentiemetingen voor begin lagere school, voorspellen hoe lang je op school zal zitten (nog 

voor je enige scholing hebt voorspeld) en dat wijst eerder op effect van IQ op scholing (i.p.v. 

scholing op IQ) 

• Interactie tussen IQ en SES op drop-out: men keek naar kinderen (wat is de kans dat ze uitvallen uit het 

onderwijs, of wat is de kans dat kinderen een bachelorsdiploma halen?). Je ziet dat hoe lager SES 

(stippenlijn), hoe groter de kans op drop out uit het schoolsysteem, gecontroleerd voor intelligentie. 

Maar het effect voor intelligentie is veel sterker. Bij een IQ van bv 70 gecontroleerd voor SES zitten we 

aan 65% kans voor drop out. Hoe hoger SES, hoe meer kans op het behalen van bachelorsdiploma, maar 

hoger voor intelligentie (bijna 75% kans om bachelorsdiploma te behalen).  
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Intelligentie voorspelt hoe lang mensen naar school gaan. 

Omgekeerd zien we dat daarbovenop ook onderwijs voorspelt hoe 

iemand zijn intelligentie evolueert. 

 

• Studie uit Noorwegen: IQ-test op 13 en op 18 jaar, diegenen die verder studeren hebben een hoger IQ, 

zelfs na controle IQ op 13 jaar (lijkt te wijzen op causaal effect van scholing). Kinderen voor en na 

schoolvakantie vertonen een cognitieve achteruitgang, dit vooral bij lage SES. Het is niet alleen de 

intelligentie op 13jaar, maar de opleiding speelt ook een belangrijkere rol: Sterkere opleiding in het 

middelbaar → intelligentiescore op 18-jarige leeftijd hoger 

• Winship & Korenman (1997): gemiddeld 2.7 IQ-punten per extra jaar scholing: Wat met IQ-score als je 

om allerlei redenen niet deelneemt aan regulieren onderwijs (vb. kinderen die langdurig ziek zijn) De 

meerderheid gaat wel naar school en jij niet, dan zakt je IQ gemiddeld met 2.7 IQ-punten tegenover je 

referentiegroep. 

Hoe heeft scholing dat effect? 

• Kennis en cognitieve vaardigheden 

• Probleem oplossen los van concrete context: we leren op school dus in allerlei domeinen 

• Abstract conceptueel denken (alfabetisme): je leert lezen, schrijven, je kan woorden die je hoort 

omzetten in symbolen wat lijkt dat je abstract kan redeneren. 

• Detecteren van patronen in stimuli: je moet verschillen tussen letters leren, je leert tekenen… 

Rekening houden met feedbackloops tussen IQ en scholing als je naar school gaat krijg je al deze zaken 

aangeboden. Als je scholing nu vergelijkt met vroeger, dan komen de laatste drie veel vaker aan bod nu.  

Intelligente kinderen hebben meer kans in sterkere richting terecht te komen, intelligentie meer ontwikkelen 

door uitdaging, door uitdaging staan ze sterker op einde middelbaar, in VS-toegangsproeven om naar universiteit 

te gaan, waardoor ze meer kans maken, komen in meer stimulerende omgeving, … 

INTELLIGENTIETRAINING 

= Hebben als bedoeling om beter te scoren op intelligentietesten.  

→ In VS erg belangrijk om binnen te geraken op universiteiten en dergelijke. 

Vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie op de Amerikaanse markt. Kortdurende testen zullen 

uitleggen hoe je zo’n test het best aflegt. Trainingen die lang duren gaan echt kennis bijspijkeren. Effecten gaan 

van klein tot heel groot.  

Trainingsprogramma’s voor de SAT 

• Van training van vaardigheden in hoe de test af te leggen tot leren van kennis 

• Effecten van .10 tot 1 afhankelijk van duur van training (1 sd verbetering!), als je leerlingen heel intensief 

traint op de kennis die wordt bevraagd krijg je een substantieel betere score op die SAT-toets. 

• Maar, vooral Gc → veel meer gekristalliseerde intelligentie dan vloeiende.  

• Toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar is niet gecorreleerd met g 

→ Mensen specifiek trainen in inhoud voor een specifieke test, dan zullen ze die specifieke test beter 

afleggen. 
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Gemengde evidentie voor het trainen van Gf 

• Training in gebruik van telraam verhoogt score op RPM in Sudan. Men 

trainde kinderen voor het gebruik van een telraam. In de controle 

conditie werd er niet getraind, in de experimentele wel en na aantal 

weken namen we de RPM opnieuw af. Lichtgrijs verwijst naar de 

meting voor het experiment, zwart verwijst naar de score na de 

training. Je ziet dus een stijging in de tweede score (hangt samen met 

trainen voor werkgeheugen). 

• Ontwikkeling van schoolprogramma’s met uitdagend intellectueel materiaal voor wetenschappen in de 

VS bleek geen effect te hebben. In niet Westerse contexten is er gewoon veel meer ruimte voor 

verbetering. 

Verwerkingssnelheid is heel trainbaar 

• Visuele waarnemingstaak van 200 naar 20 msec (bv: is de letter K aanwezig? 

En zo snel mogelijk antwoorden), mensen kunnen dit na training veel sneller! 

• Automatiseren van basisprocessen: verandert aard van het proces. Als je 

mensen gedurende drie dagen traint op inspectietijd taak, als je dan kijkt naar 

de verschillen heeft dat niet meer met intelligentie te maken, wordt meer geautomatiseerd.  

• Geeft ruimte voor andere taken, als iets geautomatiseerd is, hoef je er geen energie meer in te steken.  

Trainen van werkgeheugen 

• Jaeggi et al. (2008): verschillende n-terug taken gedurende 1 tot 19 dagen 

o X X Y Z Z X Y X: Men kreeg letterreeks auditief en visueel aangeboden. Mensen worden 

inderdaad veel beter. Hoe meer dagen we die taak moesten doen, hoe beter de scores.  

o Bv: n = 3 dan moet je op knopje drukken wanneer je die letter 3 plaatsen terug ook hebt gezien.  

Resultaat: wanneer men ook maten gaf voor vloeiende intelligentie, dan steeg de score op die 

vloeiende intelligentietesten in functie van de lengte van het onderzoek: hoe langer de 

training, hoe meer de score steeg. 

• Posner & Rothbart (2007): trainen van visuele aandacht 

o Deed aandachtstaken, zoals vb. het trainen van visuele 

aandacht: een stimulus wordt aangeboden en je moet zeggen 

in welke richting de vis kijkt. In welke richting is de middelste 

stimulus georiënteerd?  

o Resultaat: kinderen die getraind zijn op die aandachtstaken, 

scoorden beter op Kaufmanntest (intelligentietest). 

• Effect van gaming, zelfs bij wie normaal niet gamet. Gamen blijkt ook positief effect te hebben op 

abstracte redeneertaken. 
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DE UITDAGINGSHYPOTHESE 

Uitdagingshypothese = intelligentie ontwikkelt wanneer men omgevingsuitdagingen het hoofd probeert te 

bieden (binnen het reactiebereik bepaald door de genen). 

Principes: 

1. De fysische omgeving beperkt het reactiebereik (bv: veel lood, alcoholisme… → beperkt de 

mogelijkheden die je hebt) 

2. Gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de sociale omgeving (duidelijk in 

adoptiestudies). 

3. Persoonlijk engagement met omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie. ben je zelf 

geïnteresseerd jezelf te ontwikkelen en zelf interessanter te worden? 

Speculatieve ideeën: 

• Geloof in de onveranderlijkheid van intelligentie beperkt de ontwikkeling ervan. Je kan intelligentie zien 

als een vaststaand gegeven of je kan het zien als iets dat het resultaat is van 

oefenen/leren/…  Als we kijken naar het onderzoek, dan kun je argument 

maken voor de twee. Er is weldegelijk ruimte tot verbetering en ontwikkeling. 

• De maatschappij moet uitdagingen aanbieden: de maatschappij is complexer 

geworden. Om vandaag te kunnen functioneren in de maatschappij, moet je 

ook meer cognitieve vaardigheden hebben. 

• Meta-uitvindingen vooral in maatschappijen die open zijn en in direct contact 

staan met andere maatschappijen (Jared Diamond). Wij scoren hoog op 

intelligentietesten, in Afrika scoren ze daar minder op. Als je kijkt naar de 

geografie, van Atlantische oceaan kan je gemakkelijk tot China geraken, 

vandaar dat ze gemakkelijk zijn doorgesijpeld naar de andere kant van de 

wereld. In sub Sahara Afrika, heb je veel ondoordringbaar oerwoud, hebben heel afzonderlijk geleefd 

wat historisch een andere verklaring is waarom de cognitieve ontwikkeling anders is gegroeid in 

verschillende gebieden. 

WAT VEROORZAAKT HET COHORTEFFECT?  

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de 

omgeving. Er zijn veel verschillende verklaringen te geven: 

• Terugdringen van extreme belastende omgevingen 

(hongersnood, lood, mazelen…) 

• Algemene scholing 

• Daling van familieomvang, gezinnen zijn kleiner 

geworden. 

• Toegenomen complexiteit van de omgeving, daagt 

mensen uit om met die complexiteit om te gaan.  

→ Veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen. 

Onderling zijn ze positief gecorreleerd. Waarschijnlijk de som 

van heel veel kleine effecten, die gezamenlijk een groot effect 

hebben. 
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HOOFDSTUK 10: BRUIKBAARHEID VAN INTELLIGENTIE 
• Problemen in het onderzoeken van de relatie tussen intelligentie en succes 

• Intelligentie en academisch succes 

• Intelligentie en werksucces 

• Vooruitzichten aan de uiteinden van de Gausscurve 

• Conclusies 

Intelligentietesten hebben een grote vlucht gemaakt, want kunnen heel vaak gebruikt worden. Is dit nu 

verantwoord omdat te gebruiken en zijn ze predictief? 

PROBLEMEN IN HET ONDERZOEKEN VAN DE RELATIE TUSSEN INTELLIGENTIE EN SUCCES  

1) HET CONCEPTUELE CRITERIUMPROBLEEM 

Wat is nu een goed criterium, wat moet het nu juist voorspellen? 

Gemiddelde schoolresultaten (GPA = great point average) en drop-out, maar verschillen tussen klassen en 

scholen. Hoe goed doe je het op school? Als ze goede intelligentiescores hebben, zullen ze waarschijnlijk sneller 

leren, zullen ze betere punten halen, zullen ze minder kans op drop-out hebben… 

→ Hoe goed doe je het en wat is de kans dat je eruit valt? 

In Vlaanderen hebben scholen vrij veel autonomie. Veel vrijheden van school, is moeilijk om een lat van school 

te bepalen. Scholen verschillen enorm in hoe ze punten geven. Ook drop-out, wanneer beslist een school dat je 

niet verder kan en je moet stoppen? In welke mate voelen adolescenten zich ondersteund door de school? Er is 

dus heel veel variabiliteit op schoolresultaten, maar dus ook met hoe de school in elkaar zit. Dus niet alleen de 

capaciteit van de jongere, maar ook het beleid van de school (criterium dat niet zuiver is). 

In welke mate helpt intelligentie voor een hoger inkomen? Inkomen, maar systematische verschillen tussen 

beroepsgroepen. Inkomen is niet alleen een functie van hoe goed je jouw werk doet, er zijn veer verschillen van 

inkomensgroepen (denk maar aan lonen in topvoetbal en elk ander loon, in de privé kan je veel meer verdienen 

dan aan de overheid ook al voer je misschien dezelfde job uit). 

Job prestatie, maar onbetrouwbaar en partieel. Hoe goed voert iemand zijn job uit? Hoe ga je job prestaties 

meten? Wordt vaak gekeken wat de verantwoordelijke zegt, maar dat is een subjectieve evaluatie (kan accuraat 

zijn, maar evengoed niet). Hoe goed het contact is tussen werknemer en supervisor kan een grote impact 

hebben. Is het bv. voldoende om enkel de lesvoorbereiding na te gaan bij een leerkracht, wat met de andere 

vaardigheden die een leerkracht nodig heeft om een goede lesgever te zijn? 

Hoe succes in het leven definiëren? Wat is een succesvol/voelding gevend leven? Aan wie je die vraag stelt, zal 

toch steeds anders beantwoord worden. Steeds een ander criterium voor verschillende mensen. 

2) STATISTISCHE PROBLEMEN MET PREDICTIEVE VALIDITEIT  

Betrouwbaarheid: rxy=rxtyt sqrt(rxxryy). Er is een duidelijk verband tussen de ware (t) en de geobserveerde 

correlatie. Naarmate betrouwbaarheid van de test lager ligt (lager dan 1), dan gaat de geobserveerde correlatie 

lager zijn dan de ware correlaties.  

• rIQ = .85 (wanneer we IQ-testen schriftelijk afnemen, zeer hoge betrouwbaarheid!) 

• rpunten tussen .6 en .8 (rGPA ligt hoger). Bij punten op school ligt de betrouwbaarheid wat lager, het 

gemiddelde van de punten voor alle vakken samen ligt wat hoger. 
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• rsupervisor .6 of minder. (Betrouwbaarheid van supervisor is niet zo hoog.) 

• Bijvoorbeeld, indien ware correlatie tussen intelligentie en punten .50 is en beiden hebben een 

betrouwbaarheid van respectievelijk .85 en .60 dan is de verwachte geobserveerde correlatie .36. Dus 

omdat zowel onze intelligentie als ons criterium niet perfect betrouwbaar zijn, dan zal de correlatie een 

onderschatting zijn van de ware score (vanaf .50 is het vrij hoog). 

Beperking van het bereik 

• Drukt de mogelijkheid om verbanden te observeren uit 

p = populatie, s = steekproef → schatten wat de correlatie voor de populatie is. 

 

• Selectiebeperking als bijzonder geval. Je doet bv. een selectieprocedure, selecteert mensen om aan te 

werven en gaat na hoe goed ze het doen in hun job en of dat samenhangt met intelligentie. Net 

hetzelfde als de score op de ingangsproef van geneeskunde.  

o Stel je doet je onderzoek bij ASO leerlingen, dan zal je een beperkt bereik hebben want geen 

studenten in BSO, KSO, TSO… 

• Stel ware correlatie tussen intelligentie en punten is .50 en de variantie in de steekproef is slechts .60 

van de variantie in de populatie dan is de verwachte geobserveerde correlatie .33.  

Onderscheidingsvermogen: Type I en Type II fouten 

• Stel correlatie in populatie is .50, we testen met significantieniveau van .05 en een steekproef van 25 

participanten, dan zullen we het effect NIET detecteren in 16% van de gevallen. Zelfs een groot effect 

heeft een redelijke kans om niet gedetecteerd worden wanneer we een kleine steekproef hebben. 

• Kans dat we ten onrechte de nulhypothese verwerpen (= Type I fout). 

• Kans dat je concludeert dat er geen effect is, terwijl dat er wel een effect is (= Type II fout). Hoe groter 

de steekproef, hoe kleiner de kans hierop. Dus de kans dat je de nulhypothese niet verwerpt, ook al is 

de nulhypothese fout.  

 De drie problemen versterken elkaar 

Aanpakken van statistische problemen 

• Corrigeren voor onbetrouwbaarheid, maar alleen voor het schatten van theoretische verbanden, 

daarmee gaan we slechte metingen niet verbeteren. 

o Bv. Hoe goed voorspelt intelligentie slaagkansen in het eerste leerjaar lager onderwijs. 

• Corrigeren voor beperking van bereik, maar onder voorwaarden: 

o Alleen voor het schatten van theoretische verbanden (bv: geneeskunde studenten worden 

geselecteerd, hoe groot zou het verband geweest zijn als iedereen er was, dat ga je niet doen. 

Je gaat dat enkel doen voor die studenten die je geselecteerd hebt). Niet voor de praktijk! 

o Bij een niet-toevalssteekproef (dus NIET random mensen uit populatie trekken, je gaat die 

correctie niet doorvoeren, hangt niet samen met dat we enkele mensen niet hebben 

toegelaten (wel toeval = at random)). 

o Enkel indien lineair verband kan worden gegeneraliseerd (naarmate we hoger scoren op 

intelligentie, moet men automatisch ook hoger scoren op het criterium). 

• Uitvoeren van meta-analyses, maar opletten voor vertekening! Mogelijke vertekening hier: 

publicatiebias → gaan kijken naar doctoraten die niet gepubliceerd zijn... 
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3) PROBLEMEN MET HET PROEFOPZET  

Meest ideale is een experimentele studie. Maar is moeilijk op grote schaal.  

• Prospectieve studie ideaal, maar zeer duur. Je meet vandaag intelligentie en gaat mensen longitudinaal 

opvolgen en nagaan waar ze terecht komen. Je moet dus heel georganiseerd zijn. Hebben meer controle 

over wat eerst komt in de tijd, maar collineariteit is niet helemaal weg. 

• Retrospectieve studie is het meest gebruikt, maar problemen met collineariteit. Men gaat vandaag de 

dag een bepaald criterium meten en intelligentietest afnemen. En op hetzelfde ogenblik kijk je dan of 

de intelligentie correleert met het criterium. Het kan ook zijn dat men naar het verleden kijkt, nl. welke 

studie heeft iemand gedaan en hoe is de intelligentie vandaag. MAAR kan dus door enorm veel andere 

zaken verklaard worden. 

INTELLIGENTIE EN ACADEMISCH SUCCES  

INTELLIGENTIE IN HET LAGER EN SECUNDAIR  

• r = .50 met schooluitslagen, hoger in lagere school, lager in secundaire school (beperking van bereik). Er 

treedt meer beperking van bereik op in het secundair, in de lagere school zitten nog veel kinderen 

samen, dit verandert in het middelbaar door de verschillende richtingen. In de lagere school is het 

vooral zo dat kinderen in een rijkere buurt en armere buurt vaak niet samen zitten, maar in de 

secundaire school is dit door de verschillende richtingen nog harder. 

o 25% van de variabiliteit van schooluitslagen in de lagere school kun je voorspellen op basis van 

een intelligentietest.  

o Intelligentie is minder voorspellend, er zijn nog andere factoren die een rol gaan spelen. 

• Vergelijkbare resultaten voor drop-out. 

Jongeren die percentiel 5 of minder hebben, daarbij heeft meer 

dan 50% zijn school niet afgemaakt. Duidelijk verband tussen kans 

op drop-out en intelligentie. 

In laagste percentiel op intelligentie, heb je meer dan 55% kans je 

schoolopleiding niet af te werken.  

Percentiel 95 of meer, bijna iedereen werkt zijn middelbare school 

af. 

Scholen verschillen op basis van hoe ze punten geven. In het VK is dit wat anders. Zij hebben de gewoonte om 

op 11 (intelligentietest) en 16 (prestatietest) jaar bij iedereen een uitgebreide test af te nemen. Op 16 jaar 

bepaalt dit mee naar welk college je zou mogen gaan. 

• r = .81 (sterke correlatie tussen prestatie op 11 en 16 jaar!) tussen CAT op 11 jaar en algemene schoolse 

prestatiefactor op 16 jaar in VK:  

o r tussen .50 en .77 voor kernvakken (Engels, wiskunde en wetenschappen) 

o r tussen .40 en .50 voor praktische vakken (bv: kunstvakken) 

o Verklaring: de CAT sluit erg aan bij wat je op school doet 

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

o Hier kun je niet zeggen dat er sprake is van overlap in het testmateriaal. 

Wanneer je verschillen tussen scholen wegneemt, door met algemene testing te werken, dan neemt het verband 

tussen schoolse prestaties en intelligentie toe. 
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INTELLIGENTIE IN HET POSTSECUNDAIRE SYSTEEM  

In de VS heeft men hier veel onderzoek naar, want ze gebruiken op grote schaal dit soort selectie-

instrumenten: SAT, ACT, ASVAB (deze drie vooral Gc) en RAPM (Gc vs Gf). RAPM hun correlatie ligt iets lager 

want meet geen Gc. 

Probleem: soms meting als prestatie en soms om intelligentie te meten (bv.: SAT). Er is geen duidelijkheid of 

de SAT nu een prestatietest of intelligentie test is. 

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

 

 

 

 

 

Er zijn 10 000den mensen getest geweest, en het is belangrijk dat we weten dat het om een geselecteerde groep 

gaat: 

• In geselecteerde groep rSAT-GPA1 = .35 (hoe goed voorspelt de SAT-score van die toegelaten studenten 

met GPA na 1ste jaar hoger onderwijs?), na correctie voor beperking van bereik .47- .53, maar 

onderschatting omwille van verschillend toekennen van punten. We hebben beperking van bereik, want 

mensen die te laag scoren geraken niet binnen. Verband van de lagere school tot hoger onderwijs ligt 

rond de .50. Maar zelfs die .50 is nog een onderschatting want punten die worden toegekend op een 

andere manier.  

• Kans op bachelorsdiploma (NLSY79): 70% in topdeciel van AFQT, 30% in achtste deciel, 10% in vijfde 

deciel. In de top 10%, daarvan haalt 70% hun bachelorsdiploma. Er is dus een duidelijk verband tussen 

intelligentiescores op 16-jarige leeftijd en hoe groter de kans op het behalen van een 

bachelorsdiploma. 

SELECTIEBESLISSINGEN 

• Perspectief van de sollicitant: Hoe verschilt verwachte prestatie in functie van testuitslagen? Is 25% 

verklaarde variantie voldoende? Mensen die niet zo goed scoren op intelligentie kunnen nog steeds 

goed presteren, omgekeerd ook. Misschien denk je dan dat de testen niet goed genoeg werken? 

• Perspectief van de instelling: Hoe verschilt de gemiddelde academische vaardigheid tussen 

geselecteerden en niet-geselecteerden? Interactie tussen selectieratio en testaccuraatheid. 

Wanneer is het interessant voor een instelling om te selecteren. 

o Hoeveel mensen ga je toelaten? (=selectie-ratio) 

o Hoe sterk is de correlatie tussen jouw test en jouw criterium (=testaccuraatheid) 

Hoeveel % laat je op basis van jouw test niet toe?  

Hoe sterk is het vaardigheidsniveau in de groep die begint? In de ene functie is de correlatie .47 en het andere 

heeft een correlatie van .53. 
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Als correlatie wat hoger is zal je succesvoller selecteren. Op hoogste 

niveau met een gemiddeld vaardigheidsniveau van meer dan 90%. We 

zien dat de geselecteerde groep gemiddeld heel sterk is. Als we niet 

streng selecteren, dan zitten we met een gemiddeld 

vaardigheidsniveau van een percentiel 65. 

Als je de 1% beste neemt heb je vaardigheidsniveau van percentiel 90, 

had je niet zo streng geselecteerd of gewoon random dan was het 

waarschijnlijk percentiel 50 geweest. 

Hoe meer mensen je tegenhoudt op basis van die test, dan gaat je gemiddelde vaardigheid van de mensen die 

je geselecteerd hebt stijgen. Stel dat je heel veel kandidaten hebt en je selecteert de 1% beste op de test, dan 

heb je in je geselecteerde groep het percentiel 90 in termen van vaardigheid. Wanneer je als instelling de kans 

hebt om selectief te selecteren, dan is het de moeite om te selecteren want je gaat overblijven met een groep 

die veel vaardigheid heeft. 

ALTERNATIEVEN EN VERBETERINGEN  

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

Je ziet een duidelijk sterk verband tussen doctoraat en behalen van 

een middelbaar diploma. Dus wanneer je selectieproeven gebruikt, 

moet je dat heel zorgvuldig doen want dat heeft grote impact op het 

verdere verloop. 

Zonder high schoolopleiding zit je gemiddelde wekelijkse loon op 

4OO$ en dit stijgt tot bijna 1600$ wanneer je een opleiding master en 

zelfs doctoraat hebt gedaan. Naarmate mensen hogere opleiding 

hebben, kunnen ze meer bereiken. 

• Selecties resultaat van SES? Bevestigen we een maatschappelijke orde door de selectieproeven? Of 

selecteren we terecht op basis van vaardigheden om een opleiding te kunnen volgen? Indirect effect 

o rSAT-GPA1 = .47  

o rSES-GPA1 = .31 

→ Resultaat: de relatie tussen intelligentie en schoolse prestaties is sterker dan de relatie tussen SES 

en schoolse prestaties. 

We kunnen ook gaan kijken naar partiële correlaties (= de ene variabele onder controle houden en 

kijken wat er dan nog aan verband overblijft). 

o rSAT-GPA1.SES = .44 → SES hou je constant en kijken of er een verband overblijft tussen de SAT en 

GPA1, dat verband neemt niet af. Zelfs als je SES controleert is er nog steeds een duidelijk 

verband. 

o rSES-GPA1.SAT = .05 → effecten van SAT eruit halen, blijft er nog een verband over voor punten 

van eerste jaar en SES? Verband valt vrijwel weg. 

 Cognitief stimulerende activiteiten bij een hogere SES, dus men ontwikkelt een hoger cognitief vermogen 

en dat heeft wel een invloed voor hoe je het doet in het hoger onderwijs. Er is geen rechtstreeks verband, 

om het goed te doen moet je cognitieve vaardigheden hebben en dat wordt wél gestimuleerd door SES. 

Heeft invloed op ontplooiingskansen. Als je die cognitieve ontwikkeling niet hebt doorgemaakt sta je niet 

sterk genoeg om het goed te doen in het hoger onderwijs.  
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• Schoolprestaties secundair dragen bij aan voorspelling uitslagen 1ste jaar hoger onderwijs 

o rHSGPA-GPA1=.39  

o rSAT1-GPA1=.36 

o RSAT1&HSGPA-GPA1=.46 (verband steeg bij samenvoegen) 

→ Onderscheid tussen kunnen en zullen doen. Een SAT is een momentopname van wat jouw 

mogelijkheden zijn. Maar de vraag is of je die vaardigheden ook effectief zal gebruiken, omdat in te 

zetten om die punten te behalen. Dus het is een resultaat van zowel inzet als vaardigheid.  

 Hoe je het doet in het middelbaar heeft een bijkomende voorspellende waarde boven op de 

intelligentietest.  

o SAT meet het kunnen doen: wat hebben ze geleerd en wat kunnen ze  

o Punten in het middelbaar zijn ook functie van wat je doet en zult doen: hangt ook samen met 

consciënsieusheid (je inzetten, goed organiseren…) 

Postgraduaatopleiding: krijgt meer en meer beperking van bereik en heel geselecteerde groep! En dan nog eens 

enorme selectie om te mogen starten. 

• Grote verschillen tussen postgraduaten 

• odds ratio = slaagkans voor studenten met scores in bovenste helft / slaagkans voor studenten met 

scores in onderste helft. Hoogst scorenden vs. laag scorenden op selectie proef. Kijken bij hoogste helft 

wat de verhouding is tussen mensen die slagen en die niet slagen. En kijken bij laagste helft naar de 

verhouding tussen slagen en niet slagen. Deze verhouding ligt het hoogst in de hoogste helft. Als 

selectie geen verband heeft zou deze ratio 1 moeten zijn. Als die groter is dan 1 dan wordt de kans op 

slagen groter in de hoogst scorende groep dan in de laagst scorende groep. 

Verhouding slagen vs. niet slagen is 2.3 keer groter in de hoogst scorende groep tov de laagst scorende groep. 

Als zo’n selectietest specifiek wordt gemaakt, 

dan zien we ook daar een sterke correlerende 

waarde. 

Schoolse prestaties zijn vrij goed te 

voorspellen, en vrij goed op ieder schoolniveau, 

niet enkel obv dezelfde inhoud, maar ook bij 

testen die een andere inhoud hebben. 

Interpretatie: 

1. Graduate Record Examination: om te selecteren voor Ph.D trajecten: de 50% hoog-scorende hebben 2,3 

keer meer kans om succesvol te zijn met doctoraat dan laag-scoorders 

2. Daar is de verhouding 2,21 

(3) – (5) zie schema 

Ook op dit niveau is er een substantieel verklarend effect. → Betere en minder goede studenten van elkaar 

onderscheiden.  

Conclusie: In lagere school/middelbare/hoger/postgraduaat hebben we substantiële voorspellende kracht van 

intelligentietesten. We kunnen dit niet zomaar toeschrijven aan SES, want meten echt iets van iemands 

vermogen. 
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INTELLIGENTIE EN WERKSUCCES 

Zijn onze intelligentietesten ook van belang voor na het onderwijs? Een keer we afstuderen komen we in 

verschillende werkcontexten terecht. De contexten worden specifieker.  

IQ in het leger 

• IQ beste voorspeller van algemene militaire bekwaamheid en technische vakbekwaamheid, 

persoonlijkheid van leiderschap, discipline en fitheid (onderscheid kunnen en zullen). Men heeft 

gekeken naar hoe snel mensen leren in de job. 

• Oefening baart kunst, maar soldaten met hoge AFQT-scores functioneren na zes maanden beter dan 

soldaten met lage AFQT-scores na 42 maanden. Is dus ook belangrijk in het leren van de werkcontext.  

Men keek in het leger naar de correlatie tussen score op 

intelligentie en verschillende criteria over een goede 

militair zijn (bv: technisch, algemene prestatie, leiderschap, 

discipline en lichamelijke fitness. Men kijkt ook naar 

beroepsinteresses. De correlatie tussen deze drie 

predictoren en de criteria van werksucces. We zien dat 

cognitive ability boven de .60 zit bij techniek en algemene 

prestatie. Het verband bij andere predictoren (zoals fysiek) 

voor cognitive ability is nog steeds niet nul!  

IQ in civiele jobs (tot en met lager management) 

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

• Prestatie kan worden verbeterd met werkproef, gestructureerd interview, jobkennis (Gc), maten van 

consciëntieusheid en integriteit 

Voor sommige jobs is intelligentie van belang, voor andere jobs niet of minder.  

• Job tryout: job uitoefenen en evalueren 

• Job knowledge: wat weet je over de job die je moet gaan uitvoeren. 

• Reference check: navragen hoe goed een persoon is 

• Peer rating: wat weten 

vrienden/kennissen/familie… 

• Ongestructureerd interview: niet zo goed 

• Persoonlijkheidstest waarbij je 

conscientieusheid meet 

• In welke mate ben je integer? 

• Work sample: één taak laten uitvoeren 

(bv: nieuwe violist vioolstuk laten spelen) 

• General intelligence (algemene 

intelligentie) 

• Licht grijs: construct en job prestatie (.55). 

• Donkergrijs: Construct gecombineerd met intelligentie en jobprestatie (.62). 

Bij veel verschillende studies komen we op .50 voor het verband tussen intelligentie en prestatie. Het grootste 

verband is voor work sample. Veel mensen hebben gewoon nog geen ervaring in de job. Als je alleen maar gaat 

zoeken naar mensen met ervaring, dan is die kans maar zeer klein. Dus in veel gevallen kan je die work sample 

niet afnemen en dan werkt die algemene intelligentie wel beter, want dat kan je wel bij iedereen afnemen. 
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• Problemen:  

o Beperking van bereik omwille van selectie  

o Moeilijk verkrijgen van de gegevens (mensen in topfuncties hebben misschien niet veel tijd en 

zijn dus moeilijk te bereiken). 

o Probleem van multidimensionaliteit van criterium 

Als je bv. glazenwasser bent in een café, dan is het hoeveel glazen was je? Maar bij 

topmanagement gaat dit om heel veel aspecten (hoe ga je om met werknemers/hoe organiseer 

je/ wat is het inzicht/ hoe goed in crisiscommunicatie/…?) 

→ Hoe ga je dan tot een globale evaluatie komen over hoe goed een topmanager zijn job doet? 

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

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

managers werden uitgebreid getest, ze keken dan waar die mensen terecht komen na 20 jaar. Men 

stelde weldegelijk een duidelijke correlatie vast. We weten dat het te maken heeft met intelligentie 

waarmee de mensen binnen kwamen, de omgeving van het bedrijf had dan nog geen invloed op 

intelligentie.) 

• Bijkomende predictieve validiteit van .06 voor situationele beoordelingstest als je concrete situaties 

voorlegt die zich kunnen voordoen in zo’n job met mogelijke antwoorden → blijkt nog iets toe te voegen 

aan de klassieke intelligentietest. 

WERKSTATUS EN INKOMEN 

• Prospectieve studie van United States Army Air Force in WOII: follow-up na 12 jaar. Mensen die deel 

wilden uitmaken van die tak van het leger, na de oorlog keek men dan waar die na de oorlog zijn terecht 

gekomen en wat de correlatie was met hun intelligentie. 

Een numerieke factor en een visueel, perceptuele factor. 

Hoe hoger het IQ hoe meer je terecht komt in jobs met hoge status. Centrale factor van intelligentie en dan ook 

wat specifieker op welke job exact wordt uitgeoefend. Ook al zijn er verschillen in de specifieke componenten 

voor een job, toch is intelligentie gemeten voor ze die job deden. 

• Een vrij grote variatie in jobs: uiteindelijk heeft men 

met de testen die men had afgenomen, 3 factoren 

afgeleid: redeneerfactor, numerieke factor, visueel-

perceptuele factor 

• Als we kijken naar de jobs, dan zie je heel duidelijk dat 

ze verschillen in het aanzien dat ze hebben in de 

maatschappij. → Heel duidelijk verband met de g-

factor: hoe hoger de personen scoren op de g-factor, 

hoe hoger de status van de job  

• Er kunnen verschillende patronen zijn: 

penningmeester scoort hoog op algemene 

intelligentie, maar vooral op medische vaardigheid  

ratio/tv-repairment heeft dit helemaal niet nodig! 
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• Prospectieve studie met NLSY79 data 

o Gekeken naar opleiding, inkomen (neemt hier vierkantswortel (extreem hoge of lage inkomens 

gaan zo minder doorwegen in het verband) van: de kloof is heel groot, de verdeling is heel 

scheef) 

o Heel duidelijk en sterk verband met opleiding, minder sterk met inkomen en sterker met 

status van de job die men uitvoerde  

o Men zag ook verschillen: bij zwarte mannen lag het verband iets lager 

o Gekeken naar hoezeer de verbanden rechtstreeks zijn toe te schrijven aan IQ of zijn ze 

gemedieerd naar opleiding?  

o Telkens kijken wat IQ er nog aan toevoegt → 

het is vooral de opleiding die je inkomen en 

de status bepaalt en niet rechtstreeks IQ. 

o Inkomen is niet normaal verdeeld en dat zal 

een negatief effect hebben, door een 

vierkantswortel te nemen worden de 

extremen minder extreem. 

o Verbanden voor inkomen liggen wat lager, maar ze zijn niet nul. Voor status liggen ze wat hoger 

dan inkomen, maar educatie is wel het hoogst. 

o Verband is voor blanke mannen iets hoger, en iets hoger voor zwarte vrouwen dan voor zwarte 

mannen) 

 

 

Hoeveel voegt intelligentie toe aan opleiding? (lichtgrijs = 

opleiding alleen, donkergrijs = intelligentie toegevoegd aan 

opleiding, intelligentie voegt er niet heel veel aan toe.) 

onderwijs blijkt een heel belangrijke factor te zijn. 

 

 

 

 

• Retrospectieve studie Nyborg & Jensen (2001) 

o Voorspellende waarde van opleiding en g-factor? 

→ Voor inkomen is de intelligentie nog iets 

belangrijker bij zwart ( opleiding) en voor status 

is het zowel bij blank als zwart de opleiding 

belangrijk.  

o Als je het samen neemt (zwarte balk) komt er nog 

wat bij. 

Status en inkomen hebben een effect van intelligentie, maar dat 

effect verloopt vooral via opleiding. Bij de vorige studies was het job 

prestatie en niet job inkomen. 
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Werkstatus en inkomen 

• Prospectieve studie van United States Army Air Force in WOII: duidelijke verbanden in follow-up na 12 

jaar (zowel g als specifieke IQ-factoren) 

• Prospectieve studie met NLSY79 data: vergelijkbare resultaten, maar sterk gemedieerd door opleiding 

(en gemodereerd door geslacht en ethnoculturele groep) 

• Vergelijkbare resultaten van Nyborg & Jensen (2001) 

JOBEISEN EN IQ 

• Gottfredson (1986): g belangrijkste bron van variatie in job eisen (Dictionary of Occupational Titles). 

De eerste g-factor gaat met de meeste variantie lopen, zorgt voor de grootste verschillen tussen de jobs. 

• Madhyastha & Hunt (2008): vergelijkbaar met drie gecorreleerde factoren → g, verbaal vs perceptueel-

motorisch, numeriek. G-factor maakt belangrijkste verschil uit in termen van job eisen, de anderen 

volgen pas later. 

Materiaal onderhoud = equipment operation 

Juristen hebben veel verbale en numerieke nodig skills en veel 

minder ruimtelijke intelligente nodig. Numerieke en ruimtelijke 

skills zijn veel belangrijker voor bv. wetenschappers.  

Bij child & adultcare is algemene intelligentie belangrijk, maar de 

andere onderdelen veel minder. 

GATB = een instrument dat vaak gebruikt wordt, met 4 typische 

profielen voor 4 jobs.  

• Bij equipment operation is vooral ruimtelijk inzicht 

belangrijk!  

• Law: algemeen vaardig, verbaal en numeriek! 

• Child & adult care: alleen een zekere algemene vaardigheid nodig! 

Wanneer je kijkt naar physical science, dan zie je dat hoog moeten zitten op alles:  

• Goed algemeen redeneervermogen  

• Voldoende verbale vaardigheden  

• Goede numerische vaardigheden  

• Goede ruimtelijke vaardigheden  

Verschillende instrumenten hebben heel wat overlap. Je 

komt tot de conclusie dat bepaalde types van jobs bepaalde 

types van intelligentie nodig hebben om die job adequaat te 

kunnen uitvoeren. 

De g-factor, is de belangrijkste bron van verschillen tussen 

jobs.  

Verschillende studies hebben gekeken naar de nodige 

mentale vaardigheden afhankelijk van het type jobs: 

schattingen van Gottfredson… → conclusie: de schattingen 

zijn niet exact dezelfde, maar we komen met drie 

verschillende datasets op ongeveer gelijkaardige resultaten. 
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Horizontaal zie je de intelligentie.  

Je ziet een plot per job van het 10de percentiel, de mediaan (50ste percentiel) en 90ste percentiel (diegene die heel 

veel verdienen). Geplot tegenover de algemene intelligentie die nodig is om de job uit te voeren. 

Voor elk beroep heb je een teken qua loon en niveau van intelligentie.  

Monotoon, want gaat gradueel naar boven, niet lineair want toename 

is niet steeds hetzelfde. Naarmate je in de categorie komt waar je veel 

intelligentie nodig hebt, zit je in een grotere spreiding qua loon. 

De relatie tussen intelligentie die je nodig hebt en hoeveel dat beroep 

betaald is voor de meeste jobs vrij klein. Jobs waar je echt intelligentie 

voor nodig hebt wordt duidelijker waardoor er meer variantie 

optreedt. 

Het gaat over de intelligentie die nodig is om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen. Naarmate je meer 

intelligentie nodig hebt om een beroep uit te oefenen, zal je meer variabiliteit zien in de lonen (Bv: historisch 

gezien zie je bij landbouwers het meeste spreiding tov artsen en verpleegkundigen). 

• Monotoon, maar niet lineair verband tussen IQ en inkomen in functie van job én grotere variantie bij 

hogere IQ-niveaus 

IQ voorspelt jobprestatie (maar in belangrijke mate via opleiding). 

VOORUITZICHTEN AAN DE UITEINDEN VAN DE GAUSSCURVE 

Prospectieve studie van begaafden: Termites 

• Opzet: 1528 leerlingen selecteren in de buurt van Stanford die zeer hoog scoorden op IQ-testen. Heeft 

leerlingen tien jaren lang of langer blijven volgen. 

o Startte begin 1920 

o Genomineerd door leerkrachten 

o IQ > 140 (meer dan twee sd boven het gemiddelde) 

• Resultaten 

o Opleiding: De kans dat je diploma behaalt is al sowieso veel groter. Mannen hadden veel meer 

de mogelijkheid om verder te studeren. Opnieuw een veel groter percentage (ook als het op 

doctoraten aankomt).  

35, 40 jaar na de studie gaan kijken waar die mensen terecht komen. Maatschappelijk gezien werden van 

vrouwen verwacht dat ze veel meer thuis moesten werken.  

Wat mensen realiseren is niet enkel gelinkt aan 

eigen vaardigheden, ook aan maatschappelijke 

mogelijkheden. Vrouwen hadden vroeger heel 

wat minder vrijheden. 

o Inkomen: zwarten werden 

vroeger enorm 

gediscrimineerd. Kinderen in de Termin studies verdienden beduidend meer dan in een 

referentiegroep. 

o Sociaal functioneren 
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• Resultaten 

o Hoge opleiding 

o Hoog inkomen 

o Hoog sociaal functioneren 

 

• Kritieken 

o Vertekend in richting van midden en hogere klasse: niet alleen toe te schrijven aan intelligentie, 

die SES heeft een invloed. Maar effecten zijn zo uitgesproken, dus SES alleen kan ook niet alles 

verklaren. Dus basisresultaten blijven wel oké.  

o Interferentie in leven (bv: als je een hoog IQ hebt zal je zekerder zijn om te kiezen voor een 

academische bachelor ipv voor een professionele te kiezen omdat je twijfelt). 

o Participanten waren geen genieën 

→ Onderzoek staat niet los van wat je onderzoekt: heeft actieve impact op de resultaten. Maar resultaten zo 

extreem dus niet alleen door interferentie te verklaren. 

Prospectieve studie van begaafden: SMPY (opgezet met idee om mensen die zeer wiskundig zijn aangelegd snel 

te selecteren en die daar ook enorm in te motiveren/stimuleren → bleek te werken (dus later ook voor mensen 

die verbaal zeer goed zijn)) 

• Opzet 

o 12-13 jarigen geïdentificeerd via lokale testen 

o Lokale testen, dan SAT-M en SAT-V: top 200 en top 10000 → gaf een SAT op 12-13 jarige leeftijd 

die normaal op 16 jarige leeftijd wordt afgenomen. Het blijkt dat sommige mensen dat effectief 

kunnen op zo’n jonge leeftijd. Op die manier kan je zien wie zo’n test kan afleggen en dat gaat 

om kennis die in de maatschappij nodig is.  

o Bv. door zomerklassen te geven gaat men die jongeren extra stimuleren. 

 

Al vanaf 1 op 200 besten zie je dat vrijwel iedereen op 

bijna 90% zijn bachelor haalt (in de populatie maar 27%).  

Master zit men aan 35-50% (in populatie 9%). 60% voor 

vrouwen die een doctoraat behalen (maar rond de 20% in 

de populatie). 

Dus eens je een hoog IQ hebt, maakt een hoger IQ niet 

zoveel meer uit → KLOPT NIET (in deze test blijft men 

betrouwbaar meten, want de test meet wat belangrijk is 

in de maatschappij) 

1/200 zijn uitzonderlijk hoog 1/10000 zijn uiterst hoog. 

Bijna een verdubbeling van het effect! 

Resultaten 

• Uit hoge SES-gezinnen, ouders met universitair diploma, kleine gezinnen.  

• Snel leren & hoge academische prestaties → Bv: op enkele weken in de zomerklassen een onderwerp 

behandelen waar normaal in de school een jaar over gedaan wordt. 

• Tewerkstelling aan universiteit en inkomen 
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• Verschil tussen SAT-V en SAT-M 

o Hoger scoren op wiskunde → kiezen voor wetenschappen... 

o Hoger op verbale → eerder kiezen voor letter en wijsbegeerte 

• Hard werken: Niet alleen kwestie van begaafd te zijn, maar in combinatie met motivatie en inzet! Ze 

werken veel harder in tegenstelling tot vergelijkbare groepen. 

• SAT-M en toenemende man/vrouw verhouding: opsplitsing males en females en naarmate je hoger 

gaat: als je naar de top 1/200 kijkt heb je meer mannen dan vrouwen en als je naar de top 1/10 000 gaat 

dan zie je dat er veeel meer mannen zijn! 

• Verschillen tussen ethnoculturele groepen (meest vertegenwoordigd zijn de Aziaten, minst de zwarten 

en latino’s). 

Prospectieve studie van lage scoorders 

• Project 100 000 in de late jaren 60 in VS 

o 100 000 rekruten met IQ tussen 80 en 90: longitudinaal opgevolgd en na 12 jaar gekeken hoe 

ze zich verder ontwikkelden in het leger.  

o Eerst gekeken naar bootcamp → de uitvalspercentages liggen hier systematisch hoger dan bij 

hun normale rekruten, maar we zien nog altijd dat de overgrote meerderheid weldegelijk 

nadien verder doorstroomt naar job in het leger. 

• Carrière vergeleken met controlegroep met zelfde leeftijd en opleidingsniveau 

o Ze werden toegewezen aan jobs` 

o De oorspronkelijke testing is niet onafhankelijk van wat er nadien gebeurt.  

o Mensen die lager scoren op test, hebben minder de vaardigheden om jobs met intellectuele 

vaardigheden uit te oefenen.  

o Je ziet dat de controlegroep er heel erg op vooruitgaat, qua carrière. 

• Gericht op arbeiders- en lagere witteboordjobs 

o Gemiddeld genomen scoren ze niet zo heel goed op intelligentietest, maar ze doen het veel 

minder slecht later dan we verwachten. 

 

De eerste training in het leger is de bootcamp, 

sommigen vallen al uit. Deze percentages zitten 

beduidend hoger (bijna 3 dubbele) bij rekruten 

van 80 en 90. De grote meerderheid gaat hier 

wel door. 

 

 

 

Ze komen meer in de uitvoerende jobs terecht.  
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Je ziet duidelijke spreiding. Groep tussen 80 en 90 maakt 

wel degelijk promotie, alleen iets minder. 

Waarbij de taak heel goed was uitgelegd in jobs, dat ging 

de rekruten van 80 en 90 IQ punten beter af. 

 

 

Project 100 000 in de late jaren 60 in VS 

• Grotere uitval na training rekruten (maar grote meerderheid gaat verder)  

• Meer toegewezen aan niet-technische en niet-gespecialiseerde jobs 

• Na 12 à 14 jaar minder promotie, maar nog steeds redelijk 

• Zwakte: interactie met initiële testing 

• Maar, replicatie op kleine schaal in de jaren 80 

CONCLUSIES  

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

jobprestatie. Intelligentie is dus niet enkel relevant in de academische context, maar ook in de werkcontext en 

het leven (bv: minder kans op echtscheiding) 

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

Empirisch onderzoek: meestal “single best” predictor. 1 informatiepunt opvragen voor een goede voorspeller, 

dan kiest men de resultaten op basis van een intelligentietest. 

Waarom discrepantie? 

• Onrealistische verwachtingen: meeste begaafden werken hard om er te komen (mensen die heel hoog 

zitten, blijken ook hard te werken dus combinatie van aanleg en inzet) 

• Moeilijkheden met probabilistisch denken (niet zo dat intelligentie je garandeert dat je het zal maken) 

• Interactie met brede sociale en economische factoren en specifieke situaties 

• Leven in een gestratificeerde maatschappij → ervaring is vaak dat intelligentie niet het verschil maakt, 

maar andere zaken.  

o Kijken naar met wie je vooral in contact komt (met gelijkaardige mensen) → homogene groep 

(niet intelligentie voorspelt dan of je het beter doet, maar andere factoren zoals 

doorzettingsvermogen…) 

• Ideologische motivatie: wantrouwen t.o.v. elite en sociale gelijkheid 
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HOOFDSTUK 11: DEMOGRAFIE VAN INTELLIGENTIE 

• Kwesties 

• Verouderen 

• Geslachtsverschillen 

• Ras en etniciteit 

• Internationale vergelijkingen 

• Conclusies 

KWESTIES  

10 principes 

1. Constructvaliditeit van de metingen: met construct valide instrumenten gemeten? 

2. Constructvaliditeit in elke groep: men moet kijken of de testbatterij intelligentie op exact dezelfde 

manier meet over verschillende groepen. 

3. Vatbaarheid voor training is geen voldoende tegenargument. De biologische verklaring moet erdoor 

weerlegd kunnen worden, het is geen tegenbenadering van de biologische verklaring. Omgeving sluit 

niet uit dat er geen genetisch effect zou zijn, het kan ook allebei. Er zijn dus ook genetische verklaringen 

mogelijk. 

Bv. We weten dat informatieverwerkingssnelheid achteruitgaat met de leeftijd. Stel dat je ziet dat je 

een oudere groep mensen kan trainen om daar beter in te worden zodat ze misschien even goed worden 

als de studentenpopulatie. Dit is geen evidentie dat er geen verschillen zijn tussen oudere en jongere 

mensen, want als je de studentenpopulatie zou trainen, zouden ze misschien beter worden. 

4. Generalisering maar mogelijk bij adequate steekproeftrekking. Probleem bij heel veel onderzoek. Je 

moet een representatieve steekproef trekken. Moet random getrokken zijn. 

5. Literatuuroverzicht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Men denkt heel sterk vanuit de eigen positie en 

maakt een soort karikatuur van de ander zijn positie (problematisch). 

6. Alternatieve hypothesen en modellen testen: belangrijk dat verschillende mogelijke verklaringen 

verder onderzocht worden. 

7. Alternatieven moeten oorspronkelijke ideeën correct weergeven: we zien vaak dat posities soms heel 

zwart-wit worden voorgesteld. De positie van de tegenpartij wordt vaak niet correct weergegeven in 

het onderzoek. 

8. Erfelijkheidscoëfficiënten kunnen variëren: niet zo dat er 1 erfelijkheidscoëfficiënt is die voor iedereen 

vastligt, zegt iets over de variantie die moet toegeschreven worden aan genetische factoren en welke 

variantie aan omgevingsfactoren wordt toegeschreven. 

9. Bij beleidsadviezen moeten de wenselijke consequenties geëxpliciteerd worden: als we met testen 

werken en adviezen geven, dan is het belangrijk dat onze wenselijke visies worden geëxpliciteerd. We 

vertrekken van een politiek ideologische benadering en van daaruit zet men het onderzoek op. We 

kunnen dat niet tegenhouden, maar wel nagaan waar onze overtuigingen liggen en of er een 

mogelijkheid is om deze te expliciteren. 

10. Durven zeggen: “Wij weten het niet”. We weten dat er veel omgevingsfactoren zijn, maar weten niet 

hoe die precies tot stand komen. We moeten durven zeggen dat er verschillende mogelijke verklaringen 

zijn, we weten heel veel maar niet alles.  
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ONDERSCHEID TUSSEN COGNITIEVE EN NIET -COGNITIEVE EFFECTEN 

→ Niet omdat we een verschil in intelligentie vinden, dat intelligentie de verklaring op zich is. Mensen kunnen 

een bepaalde score behalen, maar het kan dus zijn dat je die vaardigheden niet toepast in het dagelijks leven. 

• Onderscheid tussen kunnen en zullen 

• Hoger scoren (vb. extra motivatie), misschien hoge score maar niet echt door cognitie, maar je bent 

gewoon erg gemotiveerd. 

• Lager scoren (vb. stereotypedreiging), bv. slechter scoren door faalangst dan dat je in feite zou kunnen. 

Voorbeeld: Bij geslachtsverschillen waar men vrouwen van Koreaanse herkomst heeft getest, maar 

alvorens men de test afnam werden ze geprimed. Ene helft geprimed op idee dat ze Zuid-Oosterse 

Aziaten zijn (”zijn zeer goed in wiskunde en kwantitatief redeneren”), andere helft geprimed op 

categorie ‘vrouwen’ (“doen het minder goed in kwantitatieve proeven en wiskunde”). Groep 

geprimed/gestereotypeerd op vrouwen scoort slechter op testen ➝ negatief effect op testuitslagen. 

RECRUTERINGSEFFECTEN 

→ Moeten zorgen dat we zoveel mogelijk representatieve steekproeven hebben.  

• Steekproeven dikwijls uit bereikbare populaties (vb. universiteitsstudenten) 

• Niet noodzakelijk generaliseren naar brede populatie (vb. man-vrouwverschillen in de universiteit) 

→ Telkens afvragen bij wie de studie is afgenomen en dat bepaalt welke generaliseringen gemaakt 

kunnen worden. Maar het is ook interessant om iets te weten over een specifieke populatie. 

AANTONEN VAN OORZAKELIJKHEID  

• Correlatie ≠ oorzakelijkheid: Observeren van verbanden is niet gelijk aan het vaststellen van oorzaken. 

Intelligentietesten is het verkrijgen van verbanden, en niet echt een oorzakelijkheid.  

• Collineariteit is prominent aanwezig, veel verschillende zaken die samenhangen. Moeilijk om 

verschillende oorzaken van elkaar te onderscheiden. 

• Experimenteel onderzoek onmogelijk: Kunnen niet experimenteel gaan onderzoeken hoe intelligentie 

zal evolueren, kan ethisch onverantwoord zijn. 

• Quasi-experimenteel onderzoek is (soms) mogelijk, maar vraag naar generaliseerbaarheid van 

geobserveerde effecten. Vaak heel specifieke doelgroepen gebruikt.  

• Causale modellen, maar data blijven correlaties. Als we causaliteit kennen hebben we de kennis om 

mogelijke problemen aan te pakken. 

STATISTISCHE EN MEETKWESTIES  

• Grootte van groepsverschillen vaststellen: meestal grote overlap in verdeling  

 

 

 

→ Veel overlap in verdeling, het is het gemiddelde dat wat 

verandert. Er wordt gekeken naar hoeveel standaarddeviaties de 

verschillende groepen van elkaar verschillen. Zelfs met een 

substantieel verschil (1SD: bv. verschil tussen A en B), is er nog 

altijd een heel grote overlap. 
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• Gepastheid om zelfde test in verschillende groepen te gebruiken (vb. oriëntatietest bij mannen en 

vrouwen). Dit soort van taken kan je op verschillende manieren oplossen, bv. weg onthouden op basis 

van referentiepunten (meer verbaal en dus vrouwelijker), andere manier is mentale representatie van 

de ruimte maken (meer mannelijk). Afhankelijk van hoe die test wordt opgelost, meet je dus iets anders.  

• Vergelijken van groepen op testbatterijen (zoals de WAIS): problemen met methode van gecorreleerde 

vectoren. Er is een g-factor, en sommige subtesten laden daar hoger op dan anderen. Soms stelt men 

zich de vraag in welke mate het verschil te verklaren is aan de hand van hoe hoog je laadt op de g-factor.  

Vaststelling: gemiddeld genomen positieve correlaties. Hoe meer een test correleert op de g-factor, hoe 

meer verschillen tussen blank en zwart. Maar: hier mag je eigenlijk niet op vertrouwen… 

VEROUDEREN  

KWESTIES 

Hoe gaan we dit effect bekijken? Wat is er historisch gebeurd? 

Cross-sectioneel opzet → meet op 1 moment bij mensen van verschillende leeftijdscategorieën.  

• Gemakkelijk te implementeren 

• Verwarring cohorten (nl. generatieverschillen) - leeftijd (nl. het ouder worden op zich): gevoelig voor 

Flynn effect (bv. hoe recenter, hoe meer mensen hoog opgeleid zijn). Onze generatie heeft de ervaring 

van COVID, wat heel uitzonderlijk is, dit zal misschien ook effecten nalaten. 

Longitudinaal opzet: je gaat dezelfde groep jaren opvolgen. 

• Duur 

• Niet-toevallige uitval: niet iedereen zal nog bereikbaar zijn, of zal nog willen deelnemen. Bv. mensen 

die armer zijn hebben meer kans om niet meer contacteerbaar te zijn, willen misschien niet meer 

meedoen…  

• Verwarring cohort-leeftijd, maar dit keer alleen bij die specifieke groep. 

Cohortensequentieel opzet 

• Gouden standaard, maar duur: je past beide van boven opzetten toe. Dit zou betekenen dat telkens als 

je een nieuwe follow-up doet van je longitudinale studie, je altijd een nieuw cohort toevoegt. 

• Moeilijkheid: werken met vergelijkbare steekproeven 

PSYCHOMETRISCHE BENADERING VAN VEROUDEREN  

Men dacht heel lang dat bij vloeiende intelligentie de piek vroeger lag en sneller achteruitging en dat bij 

gekristalliseerde intelligentie de piek later kwam en minder snel achteruitging. 

• Cattell & Horn (1986/7): zij voerden onderzoek met een 

klassiek cross-sectioneel design. Er is groot verschil afhankelijk 

van de verschillende types intelligentie die je onderzoekt: 

o Gc: piek op 30 en dan vrij constant tot ouderdom 

o Gf: piek op 25 en dan snelle achteruitgang 

o Andere 2de-orde vaardigheden nemen af vanaf 30 

→ Deze resultaten werden vaak gezien als standaard. 

→ Probleem van cross-sectioneel onderzoek. 
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• McArdle (2002): Woodcock-Johnsontest (voerde een longitudinale studie (opmerking: longitudinaal 

geeft vaak iets meer uitval)) 

o Hertesting na één tot vijf jaar 

o Vergelijkbare resultaten, maar minder afname 

o Grote individuele verschillen: Er waren mensen op oudere leeftijden die ook nog sterk stegen. 

 

G-factor, algemene intelligentie. 

Effect voor broad cognitive ability (brede cognitieve vaardigheden): 

piek net boven 20 die systematisch daalt. Bovendien: enorm 

individuele verschillen! Sommigen stijgen zelfs nog op 80-jarige 

leeftijd. 

 

 

 

Vloeiende intelligentie: piek ligt vroeger dan 20j, en daalt ook sterker.  

Opnieuw: er zijn grote individuele verschillen van hoe de evolutie 

verloopt. 

 

 

 

 

Bij gekristalliseerde intelligentie ligt de piek vroeger, maar neemt bijna 

niet af. 

 

 

 

In die studie heeft men gekeken naar wat de 

piekleeftijd is en hoe snel die daalt. 

Gc gaat het minst snel achteruit. Bij Gf gaat het 

zeer snel achteruit.  

Gf: piek is op 23 jaar en daalt snel  

Gc: piek is op 35 en die daalt amper. 
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• Schaie (2005) 

o Gf wat langer stabiel  

o Stijging zet langer door bij Gc 

Cohort-sequentieel onderzoek: Gc heeft zijn hoogtepunt nog tot ongeveer 60 jaar en pas daarna pas kleine 

daling, Gf gaat ook pas van 55-60 jaar naar beneden, ze gaat iets sneller, maar blijft nog vrij lang stabiel. 

Cohort effecten worden statistisch onder controle gehouden, 

effecten blijven vrij stabiel en zelfs Gf blijft toenemen tot in 

de verre volwassenheid. Dus door een ander soort onderzoek 

zien we andere effecten.  

Dit is iets te optimistisch, want er zijn sowieso nog steeds 

individuele verschillen, maar werd onder controle gehouden 

door steeds ook nieuwe mensen toe te voegen. Maar we 

zitten nog steeds met de niet random uitval. 

VERANDERINGEN IN INFORMATIEVERWERKINGSCAPACITEIT  

Als we de cognitieve capaciteiten willen bekijken bij het verouderen, kunnen we ook kijken naar onze 

infoverwerkingscapaciteit in plaats van te kijken naar algemene intelligentie en brede cognitieve vaardigheden. 

Op àlle mogelijke reactietijden zien we cognitieve vertraging (snelheid neemt af). Hoe complexer de taak, hoe 

sneller de afname. Oudere mensen zijn trager in het uitvoeren van bepaalde taken. Dat heeft gevolgen voor 

executief functioneren: richten van aandacht, verschillende taken uitvoeren,… 

Cognitieve vertraging 

• Reactiesnelheid snelst dalende vaardigheid 

• Multiplicatief verband met latentietijd: Loud=aLjong 

We zien dat ouderen ofwel evensnel zijn of minder snel dan jongeren, we 

zien niet dat ouderen sneller zijn dan jongeren.  

De vraag is nu… Wat is de betekenis van deze vertraging? Dit heeft 

gevolgen voor executief functioneren in labo.  

Er zijn grote interindividuele verschillen in vertraging. Bij sommige mensen gebeurt dit heel snel, bij anderen 

niet. De snelheid kan een indicator zijn van algemene cognitieve gezondheid.  

Hypothese: de afname in snelheid is de afname in g. Maar… Dit blijkt niet dé verklaring te zijn voor afname in g. 

Het verouderingseffect is meer dan het snelheidseffect. 

Zie grafiek (cross-sectioneel): dit is een meting vd algemene G-factor waarbij men snelheidstaken heeft 

afgenomen. Als we controleren voor afname in snelheid zien we een beetje effect (iets hogere score), maar blijft 

gewoon naar beneden gaan en de afname blijft wel duidelijk zichtbaar. 

Afname in g-factor in functie van leeftijd kan dus niet zomaar toegeschreven worden aan de snelheid! 

• Gevolgen voor executief functioneren in labo 

• Indicator van algemene cognitieve gezondheid 

• Niet dé verklaring voor afname in g 
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Snelheid heeft weldegelijk een effect. Maar het is niet echt 

het effect of de verklaring voor de achteruitgang in de 

algemene intelligentie.  

Cross-sectioneel is de onderste lijn en daalt alleen maar, de 

bovenste is gecontroleerd voor de vertraging in de 

snelheidstaak en dan zie je dat tussen 50 en 60 het effect 

wegneemt, maar na 65 jaar gaat de daling gewoon verder. 

Het kan dus niet zomaar verklaard worden (de daling op 

algemene intelligentie) door de cognitieve vaardigheden. 

• Afname van complex van werkgeheugen, aandachtscontrole en uitvoeringsprocessen. 

o Effecten op korte-termijn geheugentaken, onderbreking, dubbeltaken.  

o Meest relevant voor afname in Gf 

PRAKTISCHE KENNIS, ERVARING EN WIJSHEID  

Als we naar de maatschappij kijken worden er veel leiderschapsposities ingenomen in de latere volwassenheid. 

Zelfs op hoge ouderdom heb je mensen die nog altijd zeer goed functioneren (kijk maar naar de presidenten in 

Amerika). Net ouderen door de uitbreiding van wat ze geleerd hebben, kunnen geschikt zijn, effect van 

ervaring voor leiderposities. 

• 50-60 jarigen hebben belangrijke leiderschapsposities 

• Effect van ervaring:  

o Zweedse longitudinale studie toonde aan dat de Gc steeg tot 75. Ouderen zijn wel minder 

efficiënt in verwerken van nieuwe info, maar het kennisbestand blijft wel toenemen. Ze kunnen 

beroep doen op veel breder kennisbestand om problemen aan te pakken.  

o Seattle longitudinal study: basale leefvaardigheden stabiel tot 65. Dit geeft een sterke 

voorsprong in realistische beslissingen, maar moeilijkheden met probleemoplossing buiten de 

context. Problemen met realistische informatie en in bekende context blijven goed, alleen 

maar in de hele late ouderdom zie je afname hiervan. 

De basale vaardigheden blijven stabiel zoals: hoe goed kan ik 

mijn financiële situatie onder controle houden, hoe kan ik voor 

mijzelf zorgen, ... het dalen hiervan ligt na de piek van de 

belangrijke positie in de maatschappij. Dit zien we in de grafiek 

hiernaast. 

Waarschijnlijk is het zo dat oudere mensen sterker en beter zijn in het nemen van beslissing omwille van hun 

ervaring. Bv. Neem dat je een openhartoperatie moet ondergaan en je hebt keuze tussen een ervaren oudere 

dokter een dokter die net afgestudeerd is. Veel mensen hebben liever een oudere chirurg omdat die al veel vaker 

in deze situatie heeft gezeten. Als het meer abstracte context is of als het gaat over een nieuw gebied, dan zullen 

de ouderen het misschien toch wat moeilijker hebben dan de jongeren. 

• Wijsheid: Nadenken over wat goed is voor het bredere geheel, evidentie dat ouderen dat iets beter 

kunnen, maar ze kunnen ook wat rigider zijn. Dus het is wat betwistend hoe je het specifiek moet 

definiëren.  

o Verschil met praktische probleemoplossing? 

o Overstijgt dagdagelijkse activiteiten 

Dit begrip is moeilijker te bekijken, want wat is wijsheid eigenlijk? De vraag is… Is wijsheid verschillend van 

praktische probleemoplossing? Wetende hoe wereld in elkaar steekt en hoe je problemen oplost?  
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Sommigen beweren dat wijsheid dagdagelijkse activiteiten overstijgt (hier zit het verschil met praktische 

probleemoplossing). Mensen die wijs zijn hebben een stabieler leven, heeft te maken met hoe je dagdagelijkse 

zaken aanpakt. 

SAMENVATTING 

• Gf daalt, Gc blijft stabiel of stijgt lichtjes. Oorspronkelijke studies moeten wel wat worden bijgesteld. 

• Algemene cognitieve vertraging 

• Afname van systeem van werkgeheugen, aandachtscontrole en executief functioneren 

• Labostudies onderschatten functioneren in bekende situaties bij “gezond verouderen” 

o Geen ernstige ziekten die cognitie beïnvloeden→ Zolang er geen ernstige ziekten zijn die 

cognitie beïnvloeden, zijn er veel mensen die cognitief niet veranderen. 

o Sterkere relatie tussen IQ en intellectueel engagement bij ouderen (blijven ze actief betrokken 

op de wereld?) ➝ deze blijven goed functioneren 

Maar… Wat is de kip of het ei? Omdat ze mentaal goed functioneren, behouden ze de 

betrokkenheid? Of is het omdat men betrokken is dat men goed functioneert? 

GESLACHTSVERSCHILLEN  

Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Of is het omgekeerd? 

Historisch was de veronderstelling dat mannen slimmer zijn dan vrouwen. Als we kijken naar zeer intellectuele 

mensen die grote prestaties hebben gehad, valt het op dat het veel meer mannen zijn dan vrouwen. 

Onderzoek naar uitzonderlijke prestaties laten overwicht van mannen zien (50:1 voor wiskunde (per 50 mannen 

is er 1 vrouw) en 10:1 voor literatuur (per 10 mannen is er 1 vrouw) 

Rolverdeling is universeel. Mannen krijgen meer kansen dan vrouwen in de maatschappij, vrouwen hebben 

minder onderwijs gekend vroeger, we zien dat de rolverdeling van vrouwen en mannen zeer universeel is. Is dit 

dan wel volledig te verklaren door de omgeving? 

INHOUD 

• Algemene intelligentie: evidentie van IQ- batterijen 

• Algemene intelligentie: evidentie van indicatoren van algemene intelligentie 

• De variantiekwestie 

• Cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen 

• Man-vrouwverschillen in cognitieve trekken die relevant zijn voor onderwijs 

• Oorzaken van cognitieve verschillen 

• Samenvatting 

ALGEMENE INTELLIGENTIE: EVIDENTIE VAN IQ - BATTERIJEN 

Historisch intelligentie-onderzoek toont aan dat op de eerste testen scoorden vrouwen wat hoger dan mannen.  

Burt, 1912: verschillen op subtests (op sommige subtests deden meisjes het beter, op andere subtests deden 

jongens het beter). Maar hoe hoger het proces, hoe complexer de capaciteit, hoe kleiner de geslachtsverschillen. 

Stanfort-Binet bij 1000 kinderen: meisjes beter tot 13 jaar, jongens wat beter nadien 
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Wechsler, 1944: “We have more than a ‘sneaking suspicion’ that the female of the species is not only more 

deadly, but also more intelligent than the male.” 

 → Geen substantiële verschillen op de eerste tests die er geen rekening mee hielden bij constructie. 

Intelligentie-onderzoekers vonden geen verschil of dikwijls een klein verschil en zelfs in het voordeel van de 

vrouwen. Algemeen werd aangenomen dat mannen slimmer waren, maar dat is dus eigenlijk niet zo. 

Intelligentietesten hebben het toegankelijk gemaakt dat vrouwen ook onderwijs en dergelijke konden krijgen. 

Als er verschillen waren, was dit in het voordeel van de vrouwen. Founding fathers hebben bijgedragen aan 

klimaat waarin vrouwen even opleidbaar waren dan mannen (soms zelfs meer), interessante bevinding, 

aangezien in die tijd sterk het gedacht leefde dat mannen slimmer waren dan vrouwen. 

Standaardiseringssteekproeven van WAIS-III en WAIS-R: tussen 2 en 4 IQ-punten verschil (.19 < d < .27). We zien 

een lichtjes voordeel voor de mannen (1/5 tot 1/4 verschil tussen mannen en vrouwen). 

AFQT in NLSY79 (vaak gebruikt in het leger), -.02 in het voordeel van vrouwen. 

CAT in VK bij 70.000 schoolkinderen: geen verschil op algemene intelligentie, klein verschil op verbale factor in 

voordeel van vrouwen. 

→ Afhankelijk van de testbatterij is het voordeel voor mannen of vrouwen. 

Volgens Lynn onderschatting van het verschil: 

• Vrouwen worden sneller volwassen, dus zijn in het begin wat in het voordeel, maar als jongens ook 

groter beginnen te worden wordt dit verschil terug klein. 

• Ruimtelijke subtesten zijn ondergerepresenteerd in IQ-batterijen (waar vooral mannen beter op 

scoren), wat is de waarde van dit argument? Hoe kan je beargumenteren dat een bepaald type onder 

gerepresenteerd is? 

Kijken naar verschil op g 

• Wijst op een klein voordeel voor mannen 

• Maar methode ter discussie (valt te zien voor wat je zoekt te testen, als het een test is voor burgerlijk 

ingenieurs zouden er inderdaad meer ruimtelijke vraagstukken in moeten zitten). Kunnen we met dit 

argument iets? We zouden precies moeten weten wat de test is. Als we kijken naar verschil op g, wijst 

dit op een klein voordeel voor mannen, maar is problematisch… = methode ter discussie. 

Op word knowledge en paragraph 

comprehension doen vrouwen het beter. Op 

arithmetic reasoning en mathematics knowledge 

doen mannen het beter. Op AFQT-

standaardscore doen vrouwen het beter en 

AFQT g-score zijn mannen beter.  

Afhankelijk van de subtest gaan mannen of 

vrouwen het beter doen. Als je naar de algemene 

intelligentie kijkt, zie je dat het dus afhankelijk Is 

van de manier waarop je deze berekent. Je kan 

een subtest of intelligentiebatterij dus maken 

naar wens… 
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ALGEMENE INTELLIGENTIE: INDICATOREN VAN ALGEMENE INTELLIGENTIE  

RPM (Raven progressive matrices), is meest gebruikte indicator van algemene intelligentie. 

Volgens Lynn & Irwing: 4.5- à 5-IQ punten verschil, maar steekproeven niet representatief (verhouding mannen 

vrouwen niet representatief, kibbutz uit Israel, …) 

Standaardiseringssteekproeven: geen verschil tussen mannen en vrouwen. 

Leeftijd x geslacht interactie: jongens beter naarmate ze ouder worden. Maar dan nog kan je afvragen of dit echt 

wil zeggen dat naarmate mensen ouder worden vrouwen minder intelligent zijn dan mannen. 

RPM werkt met visueel-ruimtelijk materiaal, en je kan zeker claimen dat voor een aantal items heel behulpzaam 

is en mannen het beter doen. Maar de conclusie is dat er weinig evidentie is voor een substantieel verschil. 

Maar is dit niet toe te schrijven aan de aard van het materiaal. 

DE VARIANTIEKWESTIE  

Geen of slechts beperkte verschillen in gemiddelde algemene intelligentie.  

Wel evidentie voor verschillen in variantie:  

→ Variantie bij mannen is vaak groter dan bij de vrouwen (meer variabiliteit bij mannen in intelligentie). 

VR = E((xm – μ(xm))²)/ E((xf – μ(xf))²) 

• VR(WAIS-III) =1.06 

• VR(NAEP-wiskunde) =1.23 

• VR(NAEP-taal) =1.33 

• VR(CAT) =1.13 

Meer dan 300.000 11-jarige schoolkinderen in het VK. In de 

uiteinden zie je dat er wat meer mannen zijn, in de middelste 

categorieën zie je meer vrouwen. Het gemiddelde is wel gelijk, 

maar je hebt wat meer mannen aan de onderkant en wat meer 

mannen aan de bovenkant. 

Wat betekent dat voor de verdeling van intelligentie? Er zijn meer 

mannen dan vrouwen te vinden aan beide uiteinden van de 

Gausscurve.  

Dit kunnen we teruglinken aan de vraag over de uitzonderlijke 

prestatie van aan het begin van de les: het kan toch wel liggen aan 

de algemene intelligentie en niet alleen aan de 

omgevingsfactoren. 

 

De meeste lichte lijn stelt de algemene intelligentie voor. Als we kijken 

naar M1 dan is dat een heel klein geslachtseffect op het gemiddelde (dus 

15% op het standaardgemiddelde). In M2 zeer klein effect op basis van 

standaarddeviatie van 1.015 keer groter dan bij vrouwen. M3: mannen 

scoren beetje hoger (.15) en er is meer spreiding (1.05). 



119 
 

Figuur (zie hb): 4 verdelingen met veel overlap, maar ook met een aantal verschillen.  

• F: gemiddelde; er is geen verschil in intelligentie tussen mannen en vrouwen, en ook geen 

variantieverschil.  

• M1: mannen scoren beetje hoger dan vrouwen (d = .15); klein gemiddeld verschil in voordeel van de 

mannen.  

• M2: mannen vertonen meer spreiding (sd 1.05); klein variantieverschil in voordeel van de mannen 

• M3: 2 fenomenen komen samen; mannen scoren hoger (.15) + meer spreiding (sd van 1.05); combinatie  

van M1 en M2. 

F zou gewoon een rechte lijn zijn.  

MF1: Aan het uiteinde van de curve is er een effect. Bij 4 standaarddeviaties onder het gemiddelde zou je in deze 

situatie 2x zoveel mannen als vrouwen hebben.  

MF2: We zien een groot effect. Zowel bij 4 standaarddeviaties erboven als eronder zijn er 2x zoveel mannen als 

vrouwen. Er is een variantieverschil (1.05 in plaats van 1) meer bij mannen.  

MF3: We zien een uitgebreide stippellijn. MF3 is een combinatie van voorgaande; bij 4 standaarddeviaties krijg 

je 3,5x meer mannen dan vrouwen. 

Mannen zijn .15 standaarddeviaties hoger. Minder mannen die heel 

laag scoren. Duidelijk effect aan de uiteinden. Heel klein verschil aan 

variantie kan aan de uiteinden toch al een substantieel verschil 

veroorzaken. Variantieverschil stel je vast bij verschillende testen. Het 

effect situeert zich vooral op de uiteinden van het variantie-effect. 

⇒ Dus ook bij kleine verschillen in het gemiddelde of in de variantie zie 

je grote verschillen bij extremen (op de uiteinden). Dit kan een 

verklaring zijn voor uitzonderlijke prestaties bij mannen. Het verklaart 

wel niet alles! 

Probleem: geobserveerde effecten aan beneden- en boven uiteinden groter dan te verwachten op basis van 

variantieverschil. 

Study of Mathematically Precocious Youth: 11.2:1 bij 1 op 10.000 geobserveerd, 3.5 keer meer mannen 

dan vrouwen te verwachten op basis van verschil in spreiding, maar in dit onderzoek is het verschil 11,2 

keer meer bij mannen. Er zullen dus ook wel omgevingseffecten zijn die een rol spelen.  

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

Genetische deficiënties die beperking veroorzaken die op het X of het Y chromosoom liggen, bij een vrouw kan 

als het deficiënte gen op het ene X-chromosoom ligt gecompenseerd worden door het andere X-chromosoom. 

Maar als je dat gen niet hebt, hoe kan je dan verklaren dat aan de bovenkant ook meer mannen zijn? 

COGNITIEVE VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN  

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

Voorbeeld: Men heeft veel onderzoek gedaan met de SAT-scores. Deze tonen dat mannen hoger scoren dan 

vrouwen, maar het is geen representatieve groep. Er zijn meer vrouwen die de test willen proberen doen en dat 

kan betekenen dat ook veel vrouwen met minder sterke cognitieve vaardigheden ook een poging wagen. 

Mannen met minder sterke cognitieve vaardigheden, gaan minder snel proberen meedoen. De leidt tot een 

daling van de scores bij vrouwen. 
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NATIONALE ONDERZOEKEN (ZIE TABEL 11.3) 

• Vrouwen beter in taal, perceptuele snelheid en associatief geheugen 

• Mannen beter in wiskunde en ruimtelijke taken 

In sommige taken zijn mannen beter en in 

andere taken zijn vrouwen beter. 

Leesvaardigheid is duidelijk, daar doen 

vrouwen het beter op. Wiskundig en 

ruimtelijke vaardigheden doen mannen 

beter, perceptuele snelheid en associatief 

geheugen zijn vrouwen beter. Afhankelijk 

van de subtest doen dus ofwel mannen of 

vrouwen het beter.  

 

PSYCHOMETRISCH ONDERZOEK MET DAT (ZIE FIGUUR11.11) 

• Vrouwen beter in taal, snelheid en accuraatheid van eenvoudige taken 

• Mannen beter in ruimtelijke taken en (verbaal en) abstract redeneren 

 

We zien dat de effecten relatief stabiel zijn, namelijk dat 

vrouwen beter zijn in taal en snelheid, mannen beter op 

verbaal en abstract redeneren (iets afgenomen tegen 

begin), en beter op ruimtelijk redeneren. 

Opmerking: verschil (d-waarde) van .04 bij language  

reading comprehension van .05-.15 in vorig onderzoek ➝ 

Richting van het verschil is stabiel over steekproeven heen, 

maar de grootte van het verschil hangt af van de testen. 

PSYCHOMETRISCH ONDERZOEK: MISTRA  

→ Mensen gedurende een week getest met allerlei testen, uitgebreide meting van intelligentie.  

• Factorstructuur: 

o Algemene intelligentie 

o Subsidiaire verbale vs rotationele vaardigheid 

o Subsidiaire gefocuste vs diffuse vaardigheid 

• Geen verschil op algemene intelligentie 

• Vrouwen verbaal beter en meer integratie van informatie van verschillende bronnen 

• Mannen beter op rotatie- en gefocuste taken 

Subsidiaire factoren die men bekomt als algemene intelligentie er statisch wordt uitgehaald, je krijgt een 

bipolaire factor waar verbale testen positief op laden en rotationele subtaken laden hier negatief op. 
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Deze subsidiaire factoren zijn bipolair, het gaat altijd om verschillen 

tussen individuen. Taken die vereisen dat je uw aandacht focust en 

anderzijds taken waarbij je informatie moet samenbrengen om tot 

correcte oplossingen te komen, breder kijken. 

Sommige subtesten laden er positief op andere negatief (bipolair), dit 

wil niet zeggen dat als je goed bent in het ene je automatisch slecht bent 

in het andere. Je neemt eerst de algemene intelligentie factor en die 

informatie haalt men eruit en dan haalt men de resterende informatie 

eruit. Op algemeen niveau zullen mensen verbaal of rotationeel wat 

beter zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je in het dagelijks leven verbaal 

sterk bent en misschien roationeel zwak, nee dat is alleen als je 

controleert voor de algemene intelligentie.  

Gemiddeld genomen over diverse reeks van subtesten werd er geen algemeen verschil gevonden, enkel op de 

subsidiaire subtesten, nl. vrouwen hoger op de verbale en mannen hoger op de rotationele subtesten. Dat 

verklaart waarom vrouwen op de ene test beter zijn dan de andere, het valt te zien welke subtesten je neemt. 

Labostudies 

• Mannen beter in manipulatie van mentale beelden 

• Mannen meer veldonafhankelijk 

• Mannen beter in het vinden van de weg 

• Vrouwen beter in analyse van statische visuele figuren 

• Verschillende strategieën om zelfde taak op te lossen (vb. vinden van weg) 

• Vrijwel alle vaardigheden kunnen worden aangeleerd 

 

Staat het lijnstuk in het midden verticaal? Sommigen brengen de context 

sterk in rekening (nl. parallel met schuine zijden), zij zijn veldafhankelijk want 

beslissen aan de hand van de omgeving/context. Anderen kijken enkel naar 

de middenlijn en los van de context, deze zijn veldonafhankelijk. Mannen zijn 

meer veldonafhankelijk en vrouwen meer veldafhankelijk. (Wordt vaak in 

piloot studies gebruikt). 

 

Hoeveel driehoeken zie je in deze figuur? Vrouwen doen dit sneller en beter dan 

mannen. Dus dit zijn ruimtelijke taken waar vrouwen het beter doen. 

 

 

MAN-VROUWVERSCHILLEN IN ONDERWIJS  

Vanuit een onderwijsstandpunt is men vooral geïnteresseerd in hoe wordt omgegaan met de inhoud van het 

curriculum: taal vs wiskunde. 

Sommige subtesten zijn niet heel interessant voor het middelbaar onderwijs. In het hoger onderwijs is taal erg 

belangrijk en wiskunde ook, want je moet abstract kunnen redeneren. 
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Duitse studie bij 29.000 17-jarigen 

• Hiërarchisch factormodel: g met verbale en wiskunde factor 

• Meisjes scoren wat hoger op g en verbale factor (d= -.09) 

• Jongens scoren hoger op wiskundefactor (d=.94) 

• Verwachting van toenemende verschillen in STEM gebieden, want wiskunde is hier belangrijk en jongens 

kunnen dit wat beter dus kiezen hier ook meer voor. 

PRESTATIES NAAR EINDE VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS 

• Prestatietesten in de VS: meisjes sterker in lezen, jongens sterker in wiskunde 

• PISA op 15-jarige leeftijd:  

o Meisjes sterker in lezen 

o Klein verschil in probleemoplossing 

o Jongens wat sterker in wiskunde, verschil groter aan bovenzijde van verdeling 

o Maar, grote verschillen tussen landen 

Verschillende leeftijden, we zien dat er een systematisch voordeel is 

voor jongens op wiskundetesten, maar effect is hier zeer klein (maar 

effectgrootte van .2). Leessubtesten zijn beduidend in het voordeel van 

meisjes, maar ook hier zijn de effectgroottes niet heel hoog. 

 

 

 

Leesvaardigheden in het voordeel van de vrouwen. Ook 

problemen oplossen is iets beter bij vrouwen. Richting is 

constant, maar afhankelijk van de testen is de effectgrootte 

groter of kleiner. 

 

 

Scores voor mannen en vrouwen, je ziet duidelijke landseffecten waar 

zowel mannen als vrouwen het veel beter kunnen doen. 

Wat nog belangrijk is in deze context, we zien bij mathematische 

vaardigheid in alle landen, dat mannen het beter doen dan vrouwen. 

Maar… In sommige landen is dit verschil groter, en in sommige landen 

doen vrouwen het beter dan mannen in andere landen! We zien dezelfde 

tendens, maar in het ene land doen zowel mannen als vrouwen het beter, 

in tegenstelling tot een ander land (de gemiddelden van de prestaties op 

de tests verschillen enorm!). 

Bv. Japanse meisjes zijn veel sterker dan Spaanse jongens. 

Bv. In sommige landen (zoals Pakistan) zijn de verschillen anders, omdat ze 

daar bv. meer op jongens focussen in het onderwijs. 
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PRESTATIES IN HOGER ONDERWIJS 

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

toegangsmogelijkheden) 

• Opgelet: studenten hoger onderwijs zijn NIET representatief voor bevolking 

o Verhoudingsgewijze meer vrouwen in hoger onderwijs, dit leidt tot hogere scores op testen 

voor mannen. Dit omdat er ook meer vrouwen met minder goede cognitieve vaardigheden 

proberen te studeren aan het hoger onderwijs 

o Groter effect van variantieverschil 

• Vrouwen scoren beetje hoger op verbale-SAT, mannen hoger op wiskunde-SAT 

→ Waar het onderwijs exclusief voor mannen was, zijn we nu in een situatie terecht gekomen waar meer 

vrouwen dan mannen in hoger onderwijs zitten (ook in andere landen, zoals bv. Iran). Onderwijs is even 

belangrijk voor mannen als voor vrouwen, dus daarom kregen vrouwen in Iran ook toegang tot hoger onderwijs. 

Het is dus niet enkel een Westers fenomeen. 

Omdat we meer vrouwen dan mannen hebben in het hoger onderwijs, is er een probleem als we verschillen 

tussen mannen en vrouwen willen bestuderen.  

Verschil in variantie is een robuust fenomeen, dus wanneer je enkel naar hoger onderwijs kijkt, zal je meer 

mannen hebben die hoger scoren, want mannen scoren hoger aan het einde van de grafiek. Je zal dus een 

vertekend beeld krijgen, namelijk dat mannen meer intelligent zijn dan vrouwen. Maar er zijn wel meer vrouwen 

die hoger onderwijs doen. 

Ook hier zelfde verschillen, namelijk dat vrouwen verbaal 

beter zijn en mannen wiskundig beter. 

Maar hoe voorspellen deze scores nu hoe ze het doen in het 

hoger onderwijs? Hoe goed hebben mannen en vrouwen 

gepresteerd (nl. E als zwakste en A als beste). Voor elke 

categorie gekeken wat de gemiddelde SAT-score is.  

 

 

Figuur 11.19 toont de scores die mensen halen op toetsen. Men keek naar gemiddelde SAT-scores bij de 

toegangsproef. We zien het resultaat afzonderlijk voor mannen en vrouwen. 

Scores voor vrouwen liggen lager, gecontroleerd voor hun 

prestatie op het vak, het gaat over SAT-score per 

prestatiecategorie. Gemiddelde hogere SAT-score komt 

overeen met een hogere prestatiescore. Balkjes bij vrouwen 

zijn lager dan bij mannen.  

Voor dezelfde SAT-score doen vrouwen het beter dan 

mannen op de examens bij de wiskundevakken. Als je 

mannen en vrouwen samen bekijkt, dan heb je voor 

dezelfde SAT-score dat vrouwen een betere prestatie neer 

zetten dan mannen (je doet dus aan onderpredictie voor de 

vrouwen). Vrouwen werken wellicht harder. 
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Effect 1: We zien dat studenten die hoger scoren op een vak, blijken ook hoger te scoren op de SAT (bij de 

toegang). Dit zien we voor elk vak, zowel voor mannen als vrouwen.  

⇒ SAT voorspelt wel degelijk prestatie. Hoe hoger score op SAT, hoe hoger kans dat persoon hogere score op 

vak heeft. Dit kan impliceren dat zo een SAT test niet in dezelfde mate voorspelt hoe goed men het zal doen op 

specifieke examens. 

Effect 2: Scores van mannen op SAT liggen hoger dan scores van vrouwen. Dat wil zeggen dat het instrument 

differentieel voorspelt voor mannen en vrouwen. Vrouwen die eenzelfde SAT-score hebben dan mannen, 

hebben – wanneer ze hetzelfde vak doen – meer kans op een hogere score. Vrouwen die bv. een A hebben (= 

topscore), hebben gemiddeld genomen een lagere SAT-score dan mannen die ook een A hebben op het examen. 

⇒ Als je mannen als criterium neemt, doe je een ondervoorspelling voor vrouwen.  

Vrouwen verhoudingsgewijze minder in STEM richting. Maar, prestaties van vrouwen op wiskundevakken 

onderschat door SAT-M 

• Grotere impact van subjectiviteit bij prestatietoetsen (onwaarschijnlijk bij wiskunde want kan je zeer 

objectief verbeteren). Bv. proffen die beïnvloed worden door de sympathie die ze hebben voor bepaald 

geslacht. 

• Vrouwen werken harder: g-factor is meestal de best “single predictor”, maar conscienscieusheid hoort 

daar ook bij. 

• De SAT-M meet iets wat niet of minder belangrijk is voor prestatie (vb. visueel-ruimtelijke vaardigheid), 

meet meer dan wat je eigenlijk nodig hebt om te slagen voor die vakken.  

• De SAT-M meet iets niet wat wel belangrijk is voor prestatie (vb. planning) 

PRESTATIES IN POSTGRADUAAT EN CARRIÈRE 

Uitdaging want zit met grote specialisaties.  

• Moeilijk te onderzoeken, want zeer domeinspecifiek 

• Zeer grote evolutie de voorbije eeuw 

• Evolutie van doctoraten in Harvard en Yale tussen 1977 en 2007: grote toename van aantal doctoraten, 

maar verhoudingen per domein vergelijkbaar 

 

Grote verschillen in domeinen waarin wordt gedoctoreerd. 

Toename in alle domeinen, maar verhoudingen blijven 

stabiel. Vrouwen doctoreren meer op menselijke, sociale of 

educatieve niveaus. Mannen meer bij ingenieur en 

dergelijke.  

 

 

• Verklaringen door Larry Summers 

o Bewuste of onbewuste vooroordelen van instelling, waardoor minder vrouwen worden 

toegelaten of geselecteerd. 

o Motivationele verschillen, mannen en vrouwen zijn in andere dingen geïnteresseerd. 

o Verschillen in hersen functioneren, misschien een biologische basis voor dat verschil.  
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OORZAKEN VAN COGNITIEVE VERSCHILLEN  

Sociale oorzaken 

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

o Effecten niet te verklaren door “mogelijkheden” 

o Vooral interesse bepaalt keuze voor STEM domein (dingen-ideeën-carrière vs mensen-familie). 

Zelfs in de groep waar mannen en vrouwen even goed qua vaardigheden zijn, zijn mannen nog 

steeds meer geïnteresseerd in STEM-doeleinden en vrouwen meer in sociale domeinen. Dus 

vooral interesse en geen verschil in vaardigheden. 

• Cultureel verschillende leerervaringen:  

o r = -.55 tussen World Economic Forum’s Gender Gap Index en verschillen tussen 15-jarige 

jongens en meisjes in PISA-onderzoek. Naarmate het verschil tussen mannen en vrouwen in 

termen van toegang tot de arbeidsmarkt groter is zien we dat verschil tussen meisjes en 

jongens ook groter wordt. Hoe groot het verschil is heeft te maken met maatschappelijke 

gebeurtenissen, dus is ook omgevingsbepaald. 

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

o De inhoud van items is meer gericht op jongens 

o De tests meten iets niet waar meisjes beter in zijn (vb. motivatie, planning) 

o Stereotypedreiging: experimenteel aantoonbaar, maar weinig effect in high-stakes testing. Bij 

priming van positief stereotype presteren vrouwen beter dan wanneer een negatief stereotype 

werd geprimed. Maar niet zeker dat dit ook zo is in dagdagelijks leven. Je kan dit niet 

experimenteel onderzoeken in een high-stakes context, als je dan resultaten boekt kan dat heel 

nadelig zijn (bv: vrouwen die minder kans krijgen om binnen te geraken op Harvard). 

Belangrijke zaken manipuleren zou ethisch onverantwoord zijn. 

Biologische oorzaken 

• Biologisch evolutionaire verklaring:  

o Ruimtelijke vaardigheden belangrijk voor jacht bij mannen 

o Visuele vaardigheden belangrijk voor verzamelen bij vrouwen 

o Sociale vaardigheden belangrijker voor vrouwen, want afhankelijker van anderen (meer 

contact, zorgen voor de kinderen)  

• Sociaal-evolutionaire verklaring:  

o Sociale differentiatie van taken volgens geslacht heeft competitieve voordelen. Deze theorie 

stelt dat sociale differentiatie van taken (de taken zijn verdeeld) volgens geslacht (bv. vrouw 

zorgt voor kinderen, vader voor brood op de plank) competitieve voordelen heeft. 

o Socio-historische evoluties leiden tot verschillende leerervaringen. Hoe beter de differentiatie, 

hoe meer men op elkaar kan terugvallen, hoe beter men zou functioneren in groep. 

o Het is logisch dat deze verdeling ooit van belang was, maar waarom zou deze nu nog belangrijk 

zijn? Socio-historische evoluties leiden tot verschillende leerervaringen ⇒ men groeit zo op en 

leert hieruit; men is succesvoller en heeft meer kans op doorgeven.  

• Interactie tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring.  

• Probleem: evolutionaire ontwikkeling niet te onderzoeken, maar wel onderzoeken of cognitieve 

verschillen samenhangen met fysische verschillen 

o Lynn: hersenen van mannen zijn groter (100 cm³) en binnen elk geslacht positief verband 

tussen hersenvolume en IQ. Volgens Lynn is dit het biologisch bewijs dat mannen slimmer zijn 

dan vrouwen. Bij mannen en vrouwen afzonderlijk is er een correlatie qua hersenvolume en 

prestatie. Als gewoon hersenvolume verklaring zou zijn, zou het verschil tussen mannen en 

vrouwen 5x 15 IQ-punten moeten zijn. Dit toont aan dat verklaring omtrent hersenvolume 

inconsistent is. 
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o Maar: geen of weinig verschillen in algemene intelligentie 

o Maar: verschil in hersengrootte tussen blank en zwart in de VS bedraagt 20 cm³ en 15 IQ-

punten verschil.  

Verschillen in structuur en gebruik van de hersenen: 

• Meer gespecialiseerde verwerkingcentra bij mannen 

o Mannen meer witte stof: transport van informatie naar verschillende hersengebieden 

o Vrouwen meer grijze stof: wordt meer gebruikt voor lokale verwerking van informatie 

o Vrouwen meer connecties tussen de hersenhelften, meer uitvoeringen over verschillende 

hersenhelften.  

o Ook meer uitval bij gelokaliseerde hersenschade bij mannen, wanneer er hersenschade is, is er 

echt uitval bij mannen, bij vrouwen kunnen andere hersenhelften dat wat overnemen.  

• In beeldvormingstudies verschillende delen actief, maar kan gevolg zijn van verschillende 

probleemoplossingsstrategieën en dat zorgt voor verschillende gebruik van de hersenen (niet alleen 

dat hersen anders gebruikt worden). 

• Effect van verschillen in hormonale balans 

o Manipulatie van bijnierhormonenniveaus bij ratten heeft impact op exploratie van doolhoven. 

o Congenital adrenal hyperplasia: ongewoon hoge gevoeligheid voor mannelijke hormonen leidt 

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

ruimtelijke scores bij mannen, mannen gaan zich niet nog ‘mannelijker’ gedragen). (Het zijn 

geen lineaire effecten! Bv. Het is niet zo dat meer testosteron zorgt voor meer ruimtelijke 

vaardigheden.) 

o Hoge oestrogeenniveaus bevorderen verbale vlotheid en kortetermijngeheugen, maar 

reduceren prestaties op mentale rotatietaken (menstruatiecyclus en oestrogeentherapie) 

o Ruimtelijk redeneren verbetert bij toedienen van testosteron bij lage niveaus van testosteron 

SAMENVATTING  

Wat veroorzaken de man-vrouwverschillen? 

• Biologische verschillen in structuur en functioneren van de hersenen.  

• Maar, ook leerervaringen of omgeving die de tendensen kunnen accentueren of overstemmen én die 

de hersenontwikkeling beïnvloeden 

• Vrouwen zijn wat meer verbaal en wat minder ruimtelijk georiënteerd dan mannen 

• Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Slechte vraag: ze verschillen in sterktes en zwaktes, hangt af van 

welke testen men opneemt 

RAS EN ETNICITEIT  

Verschillende posities:  

1. Er zijn geen verschillen tussen rassen en etnische groepen 

2. Er zijn grote verschillen 

3. De verschillen bestaan, maar zijn sociaal 

4. De verschillen bestaan, maar zijn genetisch 

5. “Ras” bestaat niet 
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Preliminaire punten: 

• Gedeelde kern over groepen heen (vb. begrijpen van verbale argumenten), weinig evidentie voor. 

o Je kan het niet met 1 instrument meten, wat intelligentie is hangt af van in welke groep je bent 

grootgebracht! → Houdt geen steek: wel wat je onder intelligentie verstaat. 

o We vinden weldegelijk kenmerken over culturen heen waarover we zeggen dat het behoort tot 

het intelligentieconstruct en waarvan anderen ook vinden dat het tot dat construct behoort. 

o We hebben overlap over culturen heen. 

• Intelligentietests meten cognitieve vaardigheden die bijdragen tot succes in (post)geïndustrialiseerde 

samenlevingen. Gevolg hiervan is: Het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los 

van generaliseerbaarheid van het begrip op zich) in cross-cultureel, internationaal perspectief. 

o Er bestaat geen twijfel dat de intelligentietesten dit substantieel voorspellen: de “single best 

predictor”. 

o Het is nog altijd belangrijk ons intelligentiebegrip te bestuderen bij verschillende niet-Westerse 

groepen. De vaardigheid die wij meten, voorspellen hoe goed mensen in zo’n economische 

welvarende omgeving functioneren. Waar industrialisering plaatsvindt, moet de test ook 

afgenomen worden. 

• Het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los van generaliseerbaarheid) 

• Alle cognitieve vaardigheden worden bepaald door biologie: onderscheid genetische factoren en 

levenservaringen 

o Hersenfunctioneren: vastgesteld wanneer we intelligentietaken oplossen, dan gebeurt er iets 

in de hersenen! 

o Ze worden beïnvloed door genetische informatie en/of levenservaringen 

Bestaat ras? 

• Genetische verschillen binnen groepen groter dan tussen groepen. Verschil in groepen zit vooral 

binnen groepen. Dit is een argument om ‘ras’ niet te gebruiken. 

• Definities van groepen verschillen in tijd en plaats. In Latijns-Amerika fijne onderscheiden tussen de 

verschillende rassen, in andere landen maakt men hier minder een onderscheid in. Hoe groepen worden 

gedefinieerd verschilt door de tijd heen, van land tot land en van context tot context.  

• Maar probabilistisch verband tussen groepsidentificatie en uiteenlopende sociale en biologische 

kenmerken (fuzzy concept: niet per se afgebakend). (Bv. Als men vroeger verwees naar Aziatische-

Amerikanen, dan ging het voornamelijk over Chinezen. Als we nu spreken over Aziatische-Amerikanen 

spreken we ook over mensen van Vietnam. Daar moeten we op letten als we onderzoek met elkaar 

willen vergelijken.  

Voorbeeld: onderzoeken naar kans op kanker in een land te vergelijken met zonuren: hoe blanker je 

huid met zelfde explosure aan zon, hoe meer kans je huidkanker zal krijgen. Biologische verklaring voor 

en mensen verschillen daarin.  

Voorbeeld: wat is de kans dat je vitamine B te kort komt? Hoe blanker de huid, hoe kleiner de kans dat 

je vitamine D zal tekortkomen. 

INHOUD 

• Kwaliteit in onderzoek naar ras en etniciteit 

• Bereik en terminologie 

• Blanken, Afro-Amerikanen en Hispanics 

• Aard van de raciale/etnische verschillen 

• Groepsverschillen in onderwijsassessment 

• Groepsverschillen in cognitieve vaardigheden op de werkplek 
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• Het geval van de Aziatische Amerikanen 

• Zijn de tests valide in de verschillende groepen? 

• Sociale oorzaken voor de verschillen 

• Biologische oorzaken voor de verschillen 

KWALITEIT IN ONDERZOEK NAAR RAS EN ETNICITEIT  

Raciale en etnische onderscheidingen zijn “fuzzy” en veranderen volgens tijd en plaats. In de VS onderscheid 

tussen Asian, Latino’s… Asians is een zeer brede groep (bv. Thailand, China allemaal hetzelfde), maar voor andere 

groepen kan de indeling veel minder breed zijn.  

Ras en etniciteit zijn zelden directe causale variabelen: multicollineariteit. Hoe is men er terecht gekomen? Hoe 

men kinderen opvoedt, met elkaar omgaat, eten maakt… al die mogelijke verschillen zouden een rol kunnen 

spelen in waarom wij wat anders scoren dat de Zuid-Koreanen. 

Differentiële steekproeftrekking (vb. veel onderzoek bij studenten, maar is dus niet echt representatief). Deze is 

vaak onderrepresentatief voor zwarten dan voor blanken ➝ je dient studies sterk te contextualiseren! 

Sociale en wettelijke druk op onderzoek (vb. Lindzey, Loehlin, & Spuhler, 1975), zo straf dat er eigenlijk een 

tijdschrift dat daar op gefocust was gewoon is opgedoekt. Ze waren van oordeel dat de submissies zo ideologisch 

gekleurd waren dat het niet wetenschappelijk meer was, sterk vooringenomen standpunten. 

BEREIK EN TERMINOLOGIE 

Richt zich op vier belangrijkste raciaal/etnische groepen in de VS: 

• Blanken/Witten 

• Afro-Amerikanen/Zwarten 

• Aziatische Amerikanen (Japanners en Chinezen), in de VS is deze categorie dus veel breder bv. ook 

mensen uit Taiwan en dergelijke.  

• Hispanics 

→ Deze verdeling is niet perfect, want als er morgen iemand van spanje naar VS verhuisd, dan gaat deze tot 

categorie blank behoren terwijl hij cultureel misschien meer wegheeft van de hispanics. Je hebt brede 

categorieën en zijn eigenlijk te breed voor intelligentie! 

BLANKEN, AFRO-AMERIKANEN EN HISPANICS  

Tamelijk recent en we zien ongeveer een standaarddeviatie verschil tussen blank en zwart in de VS. Dit is zeer 

substantieel.  

Hier kijkt men naar Blanken vs Afro- Amerikanen vs 

Latino’s. Het is een steekproef van de WAIS. 

Blank en zwart verschillen gemiddeld genomen met een 

d-waarde van .95 (= bijna 1 sd). Blank en latino’s 

verschillen een d-waarde van.61, man, vrouw en samen: 

rond 1.00. Verdere resultaten: zie tabel. 

Voor gestandaardiseerde instrumenten (die vrij breed gebruikt worden) zien we een vrij stabiel, repliceerbaar 

patroon. Het verschil tussen blank-zwart schommelt rond 1 sd. Verschil met blanken en hispanics (latino’s) is ook 

substantieel, maar minder groot. Er zijn telkens terugkerende verschillen. 
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De gemiddelde score op die RPM. De drie groepen gaan erop 

vooruit, blanken het hoogst, latino’s midden en zwarten scoren 

het laagst.  

Dit is de RPM afgenomen bij kinderen tussen 13 en 17 jaar. We 

zien over de verschillende leeftijden heen een effect waarbij 

Blanken het beter doen dan Zwarten en ook beter dan Latino’s. 

Over alle leeftijden heen, doen blanken het beter dan latino’s en 

latino’s beter dan zwarten. 

 

Dit is een test in Mexico voor kinderen tussen 7 en 10 jaar.  

Blanken scoren opnieuw beter dan de Mestizo (= Hispanics) en 

ook beter dan de Native Americans. 

 

Ondanks het feit dat het ene in VS is gebeurd en de andere in 

Mexico zie je een zeer vergelijkbare trend. Zeer robuust wat je 

met verschillende testbatterijen en verschillende maten van 

intelligentie terugvindt. Zeer stabiel fenomeen. 

Als je die 2 samenneemt, zie een duidelijke trend terugkomen. Het 

verschil is minder groot dan tussen Blank en Zwart, maar het is nog 

steeds duidelijk. 

Aan de UGent is er onderzoek gedaan naar kinderen die de WISC-lll invulde. Er waren kinderen van Vlaamse 

gezinnen en kinderen van een andere etniciteit en ook daar zag men duidelijk verschillen. 

Erg robuuste bevinding: 

• Zwarten scoren ongeveer 1 SD lager dan Blanken, de meeste andere etnische groepen bevinden zich 

daar tussenin 

• Historisch vrij stabiel (Yerkes in WOI: in het leger stelde reeds vast dat er een groot verschil was in IQ op 

testen tussen blank en zwart). Opletten: rekruten zijn niet helemaal representatief. 

• Gevonden met zowel testbatterijen als met RPM 

• Gevonden in VS, maar ook in andere westerse landen 

AARD VAN DE RACIALE/ETNISCHE VERSCHILLEN  

Spearmanhypothese: de effecten zullen zich vooral voor doen op de g-factor, naarmate een subtest meer g 

geladen is, zal die grotere verschillen tussen blank en zwart laten zien. Mensen die in die g-factor benadering 

geloven, geloven ook dat het genetisch is. Iets dat meer g-geladen is, is niet per se meer genetisch, het gaat 

gewoon om meer complexe taken. 
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• De verschillen moeten vooral worden toegeschreven aan g 

• Methode van gecorreleerde vectoren (maar methode ligt onder vuur): Men neemt subtesten af en hier 

doet men factoranalyse op. Vervolgens kijkt men welke subtest het meest laadt op G; deze kan men dan 

correleren met de verschillen tussen 2 groepen. De correlatie tussen een lading van een subtest op g en 

groepsverschil is gemiddeld .60. 

• Alternatieve verklaring door culturele lading van subtesten, maar betere verklaring bij recente 

migrantengroepen. Men nam intelligentiebatterij af en hoeveel kennis van de cultuur je moet hebben 

om goed te scoren, vooral veel verschillen op basis van deze kennis uit de Nederlandse cultuur. Veel 

verschillen op basis van culturele kennis in plaats van de g-factor. Bij recente migratie groepen is het 

dus niet de g-verklaring maar de cultuurverklaring. 

Men heeft onderzoek gedaan waarbij men aan experts gevraagd heeft voor welke test men het meest 

cultuur nodig heeft. Dit hebben ze gecorreleerd aan de verschilscores en men vond dat meer 

cultuurgeladen subtesten zorgden voor meer variantie. Dit moest echter wel nog gerepliceerd worden.  

Dit is misschien een betere verklaring bij recente migrantengroepen. 

GROEPSVERSCHILLEN IN ONDERWIJSASSESSMENT  

Aziatische Amerikanen bekleden hogere posities en scoren wat hoger op intelligentietesten dan blanken (in 

VS). Dit fenomeen werd reeds geobserveerd door Porteus in 1920. Bij Blank-Zwart ging het hem meer over de 

G-factor, maar hier is het specifieker. Aziatische Amerikanen zijn beter in wiskunde en visueel-ruimtelijk 

redeneren (= performale tests), maar wat minder goed in verbale vaardigheden (zie SAT-resultaten). Bij 

schoolse prestatie maten zien we dat Aziatische Amerikanen het meestal het beste doen of gelijk aan de 

witten.  

Systematische verschillen in schoolprestaties: Aziatische Amerikanen ≥ Witten > Hispanics > Afro-Amerikanen 

• NAEP-studies: prestatiekloof is afgenomen tot 1990 

o Parallel met afname van IQ-kloof: .85 deviatie-eenheden vanaf 1970-cohort in Woodcock-

Johnson. Verschil nam wat af tussen wit en zwart.  

o Vooral hogere scores voor laagste groepen; niet echt een verschil aan de boven kant (dat de 

goeden veel beter presteren), neen het effect zit vooral onderaan. Men heeft hierop ingezet 

via onderwijs dat kinderen uit gedepriveerde omgevingen, het beter gingen doen. De kloof 

vergroot doorheen de schoolloopbaan. Vaak ziet men van in het begin van de schoolloopbaan 

al verschillen; de school maakt die groter. 
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We zien dat vooral het verschil tussen blank-zwart tussen ‘78 – ‘92 zowel 
voor lezen als wiskunde is afgenomen. Prestatieverschillen op school 
tussen blank en zwart zijn de voorbije jaren afgenomen. Maar… Vanaf 
’92 blijft het verschil tussen blank en zwart ongeveer even groot. Dit kan 
te maken hebben met het beleid dat gevoerd wordt in de VS 
(gelijkwaardigheid, ondersteunen van scholen in moeilijke gebieden…). 
Deze politieke veranderingen hebben impact gehad op de kinderen. 
Wanneer het politiek stabiel blijft, zien we dit terug bij de kinderen. 

Na 1990 is de kloof er nog steeds, maar gewoon meer stabiel. Er is dus 
wel degelijk een omgevingseffect en heeft te maken met een shift in de 
politiek. We zien dat het effect voordien zich niet verder door zet. 

Gemengde evidentie of verschil kleiner aan het worden is. 

• SAT: vergelijkbare resultaten 
 
Voor de SAT zien we vergelijkbare resultaten. Blanken zijn beter 
in lezen en wiskunde, Hispanics volgen en nadien komen de 
zwarten. 
Ongeveer een standaarddeviatie verschil tussen zwarten en 
blanken. Ze verschillen ongeveer 100 punten op de SAT zelfs in 
een relatief geselecteerde groep. Geselecteerd, omdat niet altijd 
iedereen wenst deel te nemen. 

• Kloof vergroot doorheen schoolloopbaan: 
o Bestendigen van verschillen bij begin van school 
o Scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen 

 
We vinden niet dat verschillen uitvlakken als kinderen samen naar school gaan. Hoe komt het dat de school de 
kloof doorheen de schoolloopbaan vergroot? Op figuur 11.36 zien we de effectsizes tussen blank en zwart. De 
bovenste 4 zijn wiskunde, de rest taal. We zien sterke effecten bij wiskunde (zowel na 2j als 12j onderwijs), maar 
als je kijkt naar hoe mensen scoorden op wiskunde het jaar voordien, dan vallen deze effecten van scholing weg. 

D-waarde zit boven de .6, mensen komen binnen op school met bepaalde achterstand, als je daarvoor 
controleert, dan verkleint het verschil maar valt het niet weg. Als je verschillen bij aanvang opneemt dan blijf je 
nog steeds hetzelfde effect zien. Dus de verschillen worden eigenlijk vergroot, want we blijven effecten zien in 
dezelfde richting. De schoolse omgeving werkt vooral voor die groep (de zwarten) nadelig. 

Scholing bestendigt verschillen bij begin van school: zwakke mensen 
blijven zwak scoren, sterke mensen blijven sterk scoren. 

Scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen: Mogelijke verklaring? Is 
het zo dat scholen selectief falen of is het een effect van intelligentie 
op zich? 

• Minder goede scholing voor Zwarten dan voor Blanken 
waardoor het verschil groter wordt 

• Minder ondersteuning van thuis m.b.t het schoolse 

• Als je hetzelfde aanbiedt aan 2 studenten, kan het zijn dat 
de intelligente er meer van gaat oppikken 
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GROEPSVERSCHILLEN OP DE WERKPLEK  

• Verschillen in testscores: WPT 
o d = .99 (1 standaarddeviatie) voor blank-zwart en d = .85 voor blank-latino (effect afhankelijk 

van complexiteit van de job, bij minder complexe jobs is het verschil groter) → voor zwart 
groter, maar voor latino’s is het ook aanwezig.  

• Verschillen in performantieratings: d = .30 → intelligentie voorspelt jobprestaties van alle jobs, maar 
afhankelijk van de jobs (complexe) zal deze beter voorspellen. D-waarde is groter, maar voorspellende 
kracht is ook kleiner. ⇒ Als men gaat kijken naar het verschil in IQ voor zeer complexe jobs, dan is het 
verschil tussen wit en zwart kleiner (<-> minder complexe jobs: is dit verschil groter). Voor zeer 
complexe jobs is de d-waarde kleiner, want het voorspelt intelligentie iets beter. Als d-waarde groter is, 
dan is de predictieve kracht van intelligentie kleiner. 

• Verschillen in objectieve jobevaluatie: d = .40 - .50 → Wanneer we werken met objectieve 
prestatiemetingen, dan zien we dat de effecten groter worden, eerder dan kleiner.  

• Verschillen in interpersoonlijke vaardigheden: d = .20 → De relatie tussen klassieke intelligentie en 
interpersoonlijke skills is er, maar is niet zo groot.  
Opmerking: Intelligentietest overschat NIET! Want… verband tussen intelligentie en jobprestatie ligt 
rond .50. 

→ Het kan niet zijn dat intelligentietesten verschillen tussen groepen overschatten. Je zou denken van 
wel, want de orde blijft hetzelfde, maar de verschillen worden kleiner. Echter, dit heeft te maken met 
het feit dat jobsucces slechts in beperkte mate samenhangt met intelligentie.  
 

 Als je echt een objectieve meting doet, zitten effecten in richting waarin je ze verwacht, nl. minder grote 
verschillen dan IQ te verwachten op basis van predictieve validiteit 

Baseline: gelijkaardige verschillen op werkplek die grotendeels aansluiten op basis van wat je zou verwachten 
aan de hand van intelligentietesten. 

AZIATISCHE AMERIKANEN 

Aziatische Amerikanen scoren wat hoger dan Blanken. Dit is tamelijk stabiel en zien we op verschillende 
manieren terugkomen. Niet zoveel evidentie dat het te maken heeft met algemene intelligentie, wel met visueel-
ruimtelijk en mathematisch redeneren.  

Fenomeen al geobserveerd door Porteus in 1920. De doolhoventest is veel meer indicatie van visuele 
ruimtelijkheid dan van algemene intelligentie, dus niet echt een geschikte methode. 

Aziatische Amerikanen beter in wiskunde en visueel-ruimtelijk redeneren, maar wat minder goed in verbale 
vaardigheden (zie SAT-resultaten). Dit is een stabiel fenomeen dat we op verschillende vlakken terug kunnen 
zien.  

Parallelle internationale resultaten: TIMSS en PISA 

Probleem: de categorie van Aziatisch Amerikanen is te breed. Asians zijn een 
zeer brede categorie, daarnaast meet men vooral met Oost-Azië en niet met 
de rest van Azië (bv. Vietnam of Indonesië). We observeren dit niet echt 
wanneer het gaat over landen als Vietnam, Indonesië, Taiwan (gaat vooral om 
Singapore, China...). 

De ruitjes stellen de scores van de witten voor, de vierkanten de Asians en de 
driehoeken de zwarten. Aziatische Amerikanen doen het substantieel beter op 
het visueel-ruimtelijke en wiskunde subtesten, maar witte Amerikanen doen 
het beter op het verbale aspect.  

Maatschappelijk gediscrimineerd worden zorgt niet voor lagere intelligentie.  



133 
 

ZIJN DE TESTS VALIDE IN DE VERSCHILLENDE GROEPEN?   

Een van de vragen die systematisch naar voren komt: Zijn de tests valide in de verschillende groepen? Of zijn ze 
gebiased?  

Als we kijken naar psychologische meetinstrumenten kunnen we 3 typen/soorten vaardigheden bekijken: 

• Gemeten relevante vaardigheden 

• Gemeten irrelevante vaardigheden (misschien meet je dingen die niet relevant zijn voor intelligentie), 

• Niet-gemeten relevante vaardigheden (misschien zijn er vaardigheden belangrijk voor andere 
etniciteiten, die niet gemeten worden in een Blank IQ-test).  

Testen moeten overal valide zijn, ze mogen niet cultureel gebiased zijn. Vertekening indien etnisch verschil is in: 

• Gemeten irrelevante vaardigheden (→ Bv. stress, motivatie, dyslexie kunnen probleem opleveren bij 
verbale testen, persoonlijkheid (bv. sneller opgeven), ervaring met het soort test (weten hoe je zo’n test 
moet oplossen) = test-wiseness (deze kinderen gaan hoger scoren)). 

• Niet-gemeten relevante vaardigheden (→ Bv. praktische vaardigheden (hoe pas je zo’n dingen toe in 
de praktijk?) Het is mogelijk dat er aspecten zijn in het construct die niet in je test zitten, aspecten van 
het cognitief functioneren die niet in je intelligentietest zitten (Bv. woordenschat die zwarten wel heel 
goed weten, maar die niet in je test zit)). 

• Zelfde effect te verwachten: onderpredictie in benadeelde groep → je meet intelligentie minder goed 
in die groep (je mist iets, of je meet te veel). Wil zeggen dat je over intelligentie in die benadeelde groep 
minder kunt zeggen. 

• Verschillend effect op correlatie tussen test en criterium als er vertekening zou zijn (bv. minder sterk 

verband). Je hebt je test en afhankelijk van de groep zal de voorspelling van een criterium sterker zijn 

voor bv. Blanken dan Zwarten. 

• Niet bevestigd door empirische bevindingen 

o rSAT-punten = .53, .50, .47 bij Witten, Hispanics en Zwarten respectievelijk →  De correlaties zijn 
redelijk gelijk. Je ziet wel een beetje van dat effect: bij zwarten is de voorspellende waarde een 
beetje kleiner. Maar voorspelt ongeveer even goed bij zwarten als blanken. 

o Tendens tot overschatting van succes bij Zwarten en Hispanics (en onderschatting bij Oost-
Aziaten). Op basis van eenzelfde SAT-score halen witte leerlingen hogere scores in het 
onderwijs dan zwarten. 

o Verschillen in academische prestatie kleiner dan verschillen in IQ (dBZ = .40, dBH = .30), maar te 

verwachten→ Men gaat er systematisch vanuit dat men intelligentie bij zwarten onderschat. 
Zwarten met eenzelfde intelligentiescore zouden méér punten behalen (want onderschatting), 
net zoals bij vrouwen. Maar; men vindt een omgekeerd effect dan we verwachten, nl. 
overschatting. De verschillen in academische prestaties zijn kleiner dan de verschillen in IQ, 
maar dit is wel te verwachten op basis de correlaties tussen IQ en academische prestaties. 
 

• Dit gaat over de predictieve validiteit: sluit niet uit dat er vertekening zit in de testen. Is best mogelijk 
dat die cognitieve vaardigheid tot uiting komt in gedrag dat specifiek is voor een culturele groep. 
Wanneer we naar het criterium kijken dat belangrijk is in een samenleving, heeft die vorm gekregen 

door die samenleving. → Er kan een culturele vertekening zitten op het criterium. 
 
Idee dat intelligentie enkel goed wordt gemeten in blanke middenklasse, blijkt dus niet waar te zijn. We dat de 
zwarten hun prestaties worden overschat en die van de blanken onderschat. De voorspellende waarde in de 
verschillende culturele groepen is dus vergelijkbaar. 
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SOCIALE OORZAKEN VOOR DE VERSCHILLEN  

ANDERE INTERPRETATIE VAN TESTSCORES  

• Het zou kunnen dat er meer cultuurspecifieke informatie zit in de IQ-tests, maar, de voorspelling is op 
zich wel vergelijkbaar over culturen heen.  

o Maar, voorspelling vergelijkbaar (vertekening in tests én in criterium) → Het kan ook 
betekenen dat er cultuurspecifieke info gevraagd wordt die maar relevant is voor een bepaalde 
etnische groep, maar waarschijnlijk is die info ook wel relevant voor het uitoefenen van een 
job en een opleiding. Is dit dan vertekening, of niet?  

o Argument meer van toepassing in West-Europa met veel recente migratie dan in VS (effect 
neemt af bij 2de generatie immigranten). Het blijft interessant te onderzoeken en te testen, 
want we hebben vrij goed de evidentie dat de testen iets meten wat duidelijk belangrijk is voor 
succes in de postindustriële wereld.  

o Cognitieve vaardigheden in postindustriële samenleving 
Dus: We hebben evidentie dat onze testen iets meten voor succes in de postindustriële 
samenleving (voor zowel school- als jobsucces). Deze waarde is vergelijkbaar over groepen 
heen. 
 

• Testsituatie zelf vertekend: stereotypedreiging alleen in labo-onderzoek. Door negatieve stereotypen 
uit te lokken kunnen mensen effectief slechter gaan presteren (bv. vrouwen worden at random 
opgedeeld. De helft wordt geprimed met het ‘vrouw zijn’ dat negatief is, in andere groep wordt ‘vrouw 
zijn’ geprimed maar positief vanuit een andere cultuur, deze scoorden hoger op test). Maar niet 
wanneer het gaat over high-stake selection (= reële context), je kan het hier niet onderzoeken want 
manipuleren van kansen is onethisch. 

• Verschil in testvaardigheden en relevante cognitieve vaardigheden niet getest, maar vergelijkbare 
predictie 

 

ONTWIKKELING 

• Duidelijke relatie tussen SES en etnoculturele groep, maar 

o Verklaart het effect niet volledig → zelfs gecontroleerd voor SES blijft er een verschil in het 
voordeel van de witten bestaan. 

o Ook evidentie voor omgekeerde causaliteit → Het gaat meer om een wisselwerking (minder 
intelligent dan vader: zakken op sociale ladder, meer intelligent hangt samen met stijgen op de 
ladder). Omwille van de lagere socio-economische status van zwarten, is dat de verklaring voor 
verschil in intelligentie. Maar het klopt niet volledig. Want intelligentie gaat ook de socio-
economische status meebepalen.  

o SES is een breed abstract begrip (bv: gaat het om inkomen, behuizing…?). 
 

• Opvoedingsstijlen 
o Stimuleren van probleemoplossend gedrag: verschilt tussen Zwarten en Oost-Aziaten met 

zelfde SES → Oost-Aziaten stimuleren hun kinderen veel harder. We controleren voor de job 
die ze uitvoeren, voor het warme klimaat van de ouders in het gezin… Als we hiervoor 
controleren verdwijnt het verschil wel ongeveer. 

o Panel Study on Income Dynamics (1997) → Longitudinaal opvolgen 
▪ IQ-kind best voorspeld door beroepsstatus gezinshoofd, verbale vaardigheid moeder 

en aard interacties kind (warme band met ouders, waarvan we weten dat bij mensen 
van een hoge SES er meer belang aan gehecht wordt). 

▪ Effect van etnoculturele groep en inkomen verdwijnt na controle van de 3 variabelen 
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Men vond duidelijke effecten in achtergrond variabelen die erg samenhangen met intelligentie tussen blank en 
zwart. 

Warm parental index: hoe warm is het klimaat waarin kind 
opgroeit, ongeveer 1SD verschil. 

Mother verbal test: Opvoeding door ouders met brede 

woordenschat ➝ kind is taalvaardiger (Bv. Mensen die werken ad 
band gebruiken slechts 600 woorden). 

Parental occupation: hoe prestigieus is de plaats op de sociale 
ladder, ongeveer 1SD verschil 

Proximale en distale effecten 

• Proximaal: iets wat heel kort ligt bij wat we observeren, aantal contextvariabelen die kort bij het verschil 
liggen. 

• Distaal: misschien is het wel een rassenverschil, of een genetisch verschil? 

Als je voor deze effecten statistisch controleert, dan verdwijnt het verschil bijna volledig.  

• Studieattitudes bij adolescenten 
o Bij Blanken extreme prestaties ontmoedigd, maar slecht presteren negatief geëvalueerd. 

Wordt niet echt geapprecieerd als je alleen bezig bent met studies, maar ook als je helemaal 
niet bezig bent met school wordt dit niet in dank afgenomen. 

o Bij Zwarten en Hispanics wordt slecht presteren niet negatief geëvalueerd, vooral 
groepssolidariteit belangrijk (zelfs sociale kost van goed presteren). Er is een sociale kost aan 
verbonden als je het goed wil doen. Als je lid bent van een groep mag je u niet te veel 
onderscheiden van de anderen. 

o Bij Aziatisch-Amerikaanse studenten goed presteren positief geëvalueerd. Je gaat elkaar ook 
stimuleren en kan ook competitief gedrag ontlokken op school om het beter te willen doen. 
Oost-Aziatische kinderen zijn echt gemotiveerd om heel goed te presteren en wordt niet als 
negatief aanschouwd. 
 

• Kwaliteit van de scholen 

o Segregatie (historisch) → Zwarte kinderen mochten niet naar scholen van blanken. De kwaliteit 
van die scholen verschilt enorm.  

o Financiering en kwaliteit van de staf: Goede scholen zijn vaak privéscholen waarvoor veel moet 
betaald worden. Vaak heeft het ook te maken met de kwaliteiten van de school. Kinderen die 
meest kwaliteitsvolle leerkrachten nodig hebben (omdat ze thuis niet gestimuleerd worden), 
krijgen vaak les van beginnende leerkrachten die dat nog niet goed kunnen. 
 

• IQ-kloof neemt toe met de leeftijd: df = cdg + e 
o Geldt ook voor Witten die slecht voorbereid beginnen aan onderwijs (zijn dus niet enkel 

zwarten die sowieso slecht beginnen). 
o d = verschil tussen twee groepen, aantal standaarddeviaties verschil tussen twee groepen 
o f = de meting op een tijdstip 
o g = een vroeger tijdstip  

→ Wat je meet op tijdstip g gaat toenemen met een bepaalde factor in functie van een volgend 
tijdsmoment. Verschil in intelligentiescore gemeten is verschil in standaarddeviaties over de 
tijd. Dit geldt ook voor blanken die slecht voorbereid beginnen aan onderwijs.  

o e = effectgrootte 
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• Sterke multicollineariteit tussen verklarende variabelen (bv: SES). Mensen die een bepaalde schoolse 
attitude hebben, komen meer uit een bepaald milieu, gaan meer naar een bepaalde school, ... Wat is 
nu verantwoordelijk voor het effect? 

 

• Speculatieve verklaringen 

o Onderklasse gecreëerd in postindustriële samenleving (vooral bij Zwarten) (Wilson) → van 
geïndustrialiseerde samenleving naar een dienstensamenleving. Hetgeen waarop de 
economie daalt zijn diensten, en deze diensten zijn erg cognitief gedragen. Vroeger kon je als 
ongeschoolde arbeider wel nog aan de bak geraken? Heel veel van het ongeschonden werk 
(industrie en aan de band) is weggevallen. Deze mensen beschikken niet de vaardigheden om 
terug in het systeem te komen en komen dus meer en meer buiten de maatschappij te zitten, 
ze kregen niet de opleiding om mee te draaien in de dienstensamenleving. Je krijgt soort van 
groep binnen de samenleving die de aansluiting met de rest van de samenleving is verloren. 

o Historisch gegroeide sociale overtuigingen: die zeer diepe sociale wortels hebben. 
▪ Aziatisch-Amerikanen vooral in ingenieurswetenschappen en geneeskunde: hebben 

geleerd dat ze hier erg goed in zijn en daarom hebben ze hun kinderen in die richting 
gestimuleerd. 

▪ Gedwongen migratie van Afro-Amerikanen: niet adaptief om te denken aan 
ontwikkelen, studeren… want erg agressieve omgeving van de slavernij, dus het was 
belangrijk om terug te kunnen vallen op de omgeving. 
 

BIOLOGISCHE OORZAKEN VOOR DE VERSCHILLE N 

Biologische omgevingsoorzaken 

• Blootstelling aan lood 

• Overmatig alcohol- en druggebruik 

• Ondervoeding 
 

→ Komen allen meer voor bij Zwarten en Hispanics (meer omgang in een sociaal depriverende omgeving). Vooral 
mensen uit de lagere sociale klasse hebben hier mee te maken. Deze variabelen hebben een negatieve impact 
op intelligentie. 

Biologisch genetische oorzaken 

• Verschillen in informatieverwerkingscapaciteit (snelheid waarmee we informatie verwerken), maar 
dBZ≤.20 (verschil tussen blank en zwart is kleiner dan of gelijk aan .20) + lading op algemene intelligentie 

factor = .50 (= dBZ≤.20 + lading = .50) → verklaard verschil op IQ dBZ = .10 → Als de lading .50 is, dan 
verklaar je ongeveer 1/10 (0.20 * 0.50 = 10%) van een standaarddeviatie (als je zegt dat het puur 
genetisch is, maar uit onderzoek weten we dat dit niet zo is) 

• Verschillen in hersengrootte (43cm³ voor schedelvolume), maar dBZ=.46 + correlatie = .20 (correlatie 

hersengrootte en intelligentiemeting) → verklaard verschil op IQ dBZ = .09 (puur genetisch verwacht je 
het verschil in termen van standaarddeviatie = .46 * .20 verklaar je 9%).  
 

 Als we dit nu echt serieus nemen met de maten die we hebben, kunnen we eigenlijk niet zo heel veel 
verklaren, in het beste geval verklaar je dus 20% door genetische verschillen. 
 

• Methode van gecorreleerde vectoren, maar betwistbaar 

• Gemengde rassenstudies, maar multicollineariteit (hoe scoren witten, zwarten en kleurlingen?) mensen 
die ouders hebben van gemengde rassen, scoren ongeveer in het midden. Dit kan je verwachten van 

zowel de genetica als de omgevingsfactoren → bv. niet zo sterk benadeeld, maar ook niet zo sterk 
bevoordeeld. 

→ Conclusies Rushton & Jensen: 
1. 100% omgevingsverklaring kan worden verworpen 

2. “Default” hypothese: h² = .80 (dus verschil tussen blank en zwart is ook 80%) → MAAR… 
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Conclusies Hunt: 

• Argumenten niet zozeer verkeerd, maar overgeïnterpreteerd 

• Veronderstelt gelijkheid van omgeving en negeert multiniveau structuur (verband op het ene niveau 
kan verschillend zijn op een ander niveau: bv. erfelijkheidscoëfficiënt binnen een groep van 80% en 
tussen een groep van bv: 0%. Effecten op het ene niveau hoeven niet hetzelfde te zijn als effecten op 
het andere niveau). 
Stel je oogst graag en je mengt dat heel goed, de helft ga je planten op zeer vruchtbare grond, de andere 
helft op zeer arme zandgrond. Je wacht een jaar en het jaar nadien ga je opnieuw oogsten. Je zal zien 
dat de graankorrels op de vruchtbare grond leiden tot graanplantjes die verschillen van elkaar op basis 
van bv. grootte, aantal zaadjes… gemiddeld genomen kunnen we dit verklaren door genetische 
verschillen want zelfde landbouwgrond zal ook zelfde weer en dergelijke doorgemaakt hebben. Ook zo 
voor het andere veld. Als je de twee vergelijkt in termen van opbrengst dan zal de opbrengst van de 
vruchtbare grond veel groter zijn. Het verschil is dus op basis van omgevingsverschillen. Het is best 
mogelijk dat je binnen een groep een grote erfelijkheidscoëfficiënt hebt, maar tussen groepen zeer laag. 

 Binnen groep: zeer hoge genetische erfelijkheidscoëfficiënt, maar tussen de groepen heb je een 
erfelijkheidscoëfficiënt van 0. Dit is dus mogelijk. Je mag dus niet zomaar dingen die je in een bepaalde 
samenleving observeert gaan generaliseren. 

 

• Evidentie voor omgeving ≠ volledige verklaring. We weten niet hoe de genetische componenten precies 
werken. Daardoor kan het al negatieve elementen met zich meebrengen. Met de evidentie de we nu 
hebben kunnen we de genetische verklaring niet verwerpen. We kunnen het niet uitsluiten met de 
evidentie die we nu hebben.  
 

• Complexe effecten: proximaal en distaal 

o Proximaal: een kind groeit op in omgeving die arm is qua stimulering 
o Distaal: ouders geven ook hun genen mee 

We hebben op dit ogenblik geen enkele positieve evidentie voor de genetische verklaring. We kunnen ze niet 
verwerpen, maar zolang we niet weten hoe en welke genen intelligentie beïnvloeden en hoe die interageren met 
de omgeving, kunnen we niet zeggen dat de verschillen tussen groepen 100% omgevingsverschillen zijn. We 
weten enkel dat er geen positieve evidentie is voor genetische verklaring. 

INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN  

Grote verschillen in welstand tussen landen, in welke mate hangen ze samen met intelligentie? 

Economische benadering (spreken niet over intelligentie): menselijk kapitaal (In de VS wordt dit gebruikt) 

• Waarover hebben ze het dan? Over zaken die wij intelligentie noemen, vb. PISA-onderzoeken. 

Methodologische kwesties: 

• Representativiteit van de steekproeven (gevaar werken met toegankelijke steekproeven): 
studentenpopulaties zijn niet in elk land een representatieve groep van de bevolking. Ook gewoon 
geografisch is het moeilijk om in bepaalde landen een onderzoek te doen, omdat sommige landen 
minder gemakkelijk te bereiken zijn. 

• Valide, niet-vertekende testen in elk land: Zelfde vragen heeft andere score in andere context. 
Wanneer we gemiddelde intelligentiescores willen vergelijken moeten we niet alleen kijken en zeker 
zijn dat het concept vergelijkbaar is, de vraag gebruikt kan worden, maar ook dat de vraag op exacte 
wijze het begrip meet met exacte schaal.  
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Studie van Lynn & Vanhanen (2002, 2006): 

• 113 directe observaties, 79 geschatte datapunten, totaal 192 datapunten 

• Sterke correlatie tussen IQ en socio-economische indicatoren:  
o .684 met BNP (bruto-nationaal-product) ⇒ hoe hoger IQ, hoe rijker het land 
o .642 met alfabetisering (aantal mensen die hoger onderwijs gaan doen) 
o .746 met tertiaire opleiding 
o .773 met levensverwachting 
o .568 met democratisering 
o .805 met index voor levenskwaliteit 

 
 

 

 

 

 

• Grote rassenverschillen:  
o 67 voor Zwarten 
o 105 voor Oost-Aziaten 
o 99 voor Europeanen 
o 90 voor Zuidoost-Aziaten 
o Gemengde groepen tussenin 

 

• Drie conclusies volgens Lynn & Vanhanen: 

o Verschillen tussen landen in rijkdom, gezondheid en geluk veroorzaakt door IQ → Correlatie 
is geen causaliteit, dit wil dus niet zeggen dat intelligentie al die effecten veroorzaakt. 

o Wat op zijn beurt wordt bepaald door raciale samenstelling 
o Vooral genetisch te verklaren (voeding is belangrijkste omgevingsverklaring) 

 
⇒ Gevaarlijk bij deze conclusies is dat er weinig te verwachten valt van opleiding. Men gaat minder willen 
investeren in onderwijs, omdat het toch geen nut heeft. 
 
Reactie op studie van Lynn & Vanhanen 

• Fouten en niet-representatieve steekproeven, maar maakt niet zoveel uit voor correlaties: 
o Men heeft een ander onderzoek gedaan in de Sub-Sahara Afrika, waar ze de fouten vermeden 

hebben en waar ze gewerkt hebben met een representatieve groep. Het IQ ging van 67 naar 
82, echter, dit maakt niet zoveel uit voor beschrijvende resultaten. 

o Zelfde effecten als alle IQ-schattingen onder 90 worden gelijkgesteld aan 90. Correlatiepatroon 
is dus vrij stabiel. 
 

• Multicollineariteit: partiële verbanden bekijken 

o Er zijn hoge correlaties met andere 
o Een ander enorm groot probleem hier: correlatie causaliteit. 
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Figuur: Levensverwachting in de mate van 
democratie in een land. Als je naar de 
volledige correlatie kijkt dan zie je 
substantiële correlaties. Als je het 
controleert voor het aantal mensen die 
hoger onderwijs volgen in een land, dan 
vervallen die volledig. Als je IQ uitzuivert 
voor analfabetisme, dan wordt het 
opnieuw kleiner. Analfabetisme en hogere 
studies zijn een effect van school dus dit 
toont aan dat de studie van Lynn en 
Vanhanen het effect van school sterk 
hebben onderschat. 

 

Studie van Rindermann op PISA-data 

• De data gaan over schoolse prestaties, maar soms wordt het gezien als een proxy voor IQ. Wordt op 
zeer methodologische manier verzameld. Het is een soort prestatietoets, ze worden niet gezien als een 
intelligentie-indicatie, maar als je de PISA-resultaten correleert met de intelligentie dan zie je hoge 
correlatie, het is dus een proxy voor IQ. 

• Meer representatieve streekproeven 

• Longitudinale data: wordt om de zoveel jaren opnieuw gedaan. 

• Één nationale cognitieve vaardigheidsfactor → land dat het goed doet op wiskunde, zal het ook goed 
doen op de taal en dergelijke.  

• Zelfde regio’s (Zuid-Oost Azië scoort gemiddeld het hoogst, Europa beetje lager maar niet veel…) 

• Lynn & Vanhanen grotendeels bevestigd (we zien hetzelfde cognitieve patroon):  
o rCA-GDP/c = .60 
o rCA-economische vrijheid = .52 
o rCA-economische groei = .44 
o rCA-fertiliteit = -.73 

• Maar belang van onderwijs onderschat → PISA laat zien dat het zeer sterk samenhangt in hoeveel het 
investeert in onderwijs. Land dat meer investeert in onderwijs scoort hoger op de PISA. 

• Padanalyses 1960-70 data en 1990-98data 
o rCA – GDP/c = .29 
o rGDP/c-CA = .21 
o rCA-politieke vrijheden = .71 
o rpolitieke vrijheden-CA is niet significant 

→ Als land stijgt op PISA variabelen, is het dan ook gestegen op de economische variabelen? Landen die 
stijgen in termen van cognitive ability en het beter doen op PISA-studies doen het ook economisch beter. 
Landen die rijker worden blijken ook omhoog te gaan in termen van cognitive ability. Naarmate de 
bevolking meer cognitive ability heeft zijn er meer competenties aanwezig om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Hangt ook samen met meer politieke vrijheden (het omgekeerde vond men niet: niet 
omdat het land democratiseert dat het ook cognitief beter wordt). Wanneer een land meer economie 
heeft, kan het ook meer investeren in onderwijs. 

 

• Zeer plausibele alternatieve verklaring voor de genetische verklaring. 
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Speculatieve verklaringen 

• Biologisch evolutionair: overleven in strengere klimaten of in andere omgeving, MAAR evidentie dat 
hersenvolume is afgenomen de voorbije 20.000 jaren. Men stelt dat de mens oorspronkelijk uit Afrika 
komt. De mensen die geïmmigreerd zijn, kwamen voor meer uitdagingen te staan, en die immigratie is 
misschien weggelegd voor mensen die slimmer zijn. Het overleven in strengere klimaten of in andere 
omgeving zou meer intelligentie vereisen. Maar, je zou moeten zien dat de hersenschedel groter is bij 
onze grootouders. Maar we hebben evidentie dat hersenvolume is afgenomen de voorbije 20.000 
jaren. 

• Omgeving (Jared Diamond): mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen en andere contextfactoren 
(vb. domesticeerbare dieren). Ontwikkeling van de landbouw, die ontdekking kan makkelijk 
doorgenomen worden naar andere landen. Elkaar voortdurend cognitief gestimuleerd. Maar bv. de 
Sahara is niet gemakkelijk te doorkruisen. Men stelt dat er een mogelijkheid tot uitwisseling tussen 
groepen is, waarbij men in sommige gebieden meer aan uitwisseling kan doen (bv. kennis en landbouw) 
en andere contextfactoren (bv. domesticeerbare dieren) 
Bv. verschil tussen China en ons: er zijn eigenlijk geen enorme omgevingseffecten die de uitwisseling 
zou kunnen bemoeilijken: de nieuwe ontwikkelingen kunnen relatief gemakkelijk doorgegeven worden 
van de ene groep naar de andere groep. Bevolkingsgroepen hebben voortdurend dingen kunnen 
uitwisselen en op die manier elkaar cognitief kunnen stimuleren. 

 Afrika: de Sahara en het oerwoud is moeilijk te doorkruisen (dus omgevingsfactoren die ervoor zorgt 
dat uitwisseling moeilijk wordt). Zo worden ze minder cognitief gestimuleerd. 
 

Adviezen hebben mogelijke impact op verdere evolutie: cfr. Uitdagingshypothese → We hebben positieve 
evidentie voor omgevingseffecten, we hebben geen positieve evidentie voor de genetische verklaring. We 
moeten dus voorzichtig zijn met de genetische verklaring: misschien is het wel een self fulfilling prohecy? 

• De verklaring die wij geven aan de verschillen tussen landen in intelligentie is niet onschuldig: genetische 

redenen? → Kans reëel dat je een sociale context creëert waarin grote delen van de wereld geen kans 
krijgen zich te ontwikkelen.  

• Voorbeeld: als je zegt dat het genetisch is, moet je geen fortuin investeren in onderwijs. 

• Hebben we dan evidentie voor het omgekeerde? → We hebben in Niet-westerse landen gekeken naar 
het flynn effect en stelt vast dat het effect daar sterker is (is dus een omgevingsverklaring). 

• Voorbeeld: laatste 30 jaar in Afrikaanse landen enorme vooruitgang: onderwijs, weg met 

hongersnoden... → Flynn effect is daar sterker dan in onze Westerse landen. 

 We hebben positieve evidentie voor een omgevingsverklaring maar nog geen voor genetische verklaring! 

CONCLUSIES 

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

• Snelheid en Gf nemen af met de leeftijd, maar dit wordt gecompenseerd door Gc die stabiel blijft (of 
stijgt) tot op hoge leeftijd. 

• Vooral Gc lijkt belangrijker voor het uitoefenen van een job. 

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

• De biologische verklaring is niet hersengrootte, maar hersenstructuur en hormonale invloeden 

• Sociaal: verschillende ervaringen en rollen 
Maar: verschil tussen mannen en vrouwen verschilt sterk tussen landen (= afhankelijk van de index 

waarin ze toegang hebben tot economisch weefsel ➝ grote verschillen = grote verschillen in wiskundige 
prestaties) 
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Grote etnoculturele verschillen in IQ: geven geen neutraal beeld. 

• Zelfs indien cultureel vertekend, belangrijk voor postindustriële samenleving, op individueel niveau (bv: 
wat is de kans dat iemand aan de bak komt, dat die het goed zal doen… kijken op landsniveau). Zelfs als 
dat zo zal zijn hebben we sterke evidentie dat wat we meten met IQ-testen relevant is over groepen 
heen voor hoe mensen het zullen doen in postindustriële samenleving. 

• We kennen dé oorzaken van de verschillen niet, maar tot nu toe geen genen geïdentificeerd die verschil 

kunnen verklaren. Onze intelligentieverschillen zijn zeer groot → moest er een beperkt aantal genen 
zijn die dit zouden verklaren, dan hadden we dit al gevonden net omdat die verschillen zo groot zijn. 
 

Wat we meten met onze intelligentietesten is erg relevant.  
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H12: HET BEGRIP VALIDITEIT: SAMUEL MESSICK 
Hoe kunnen wij wetenschappelijk verantwoorden dat die testen mogen gebruikt worden? Om met deze 

problematiek om te gaan zijn er 3 grote begrippen:  

1. Validiteit (is het instrument, de schaal, de IQ-test, vragenlijst… valide?): meet je wat je bedoelt te 

meten? 

2. Betrouwbaarheid 

3. Fairheid: is het fair dat we bij mensen kenmerken gaan vaststellen op een bepaalde manier?  

Validiteit is zeer essentieel, want wanneer we aan onderzoek doen, doen we ook aan psychologische assessment. 

Is een kernbegrip van het psychologische assessment.  

INHOUD 

• Algemene inleiding 

• Filosofische achtergronden 

• Evidentie als basis voor testinterpretatie: constructvaliditeit 

• Consequentie als basis voor testinterpretatie: Waardenimplicaties 

• Evidentie als basis voor testgebruik: Construct validiteit + relevantie + utiliteit 

• Consequenties als basis voor testgebruik: Sociale consequenties 

ALGEMENE INLEIDING 

DEFINITIE  

“Validity is an integrative evaluative judgment of the degree to which empirical evidence and theoretical 
rationales support the adequacy and appropriateness of inferences and actions based on test scores and other 
modes of assessment” (p13) 

~ "Validiteit is een integratief evaluatief oordeel over de mate waarin empirisch bewijs en theoretische 
rationaliteit de adequaatheid en geschiktheid ondersteunen van gevolgtrekkingen en handelingen die 
gebaseerd zijn op testscores en andere beoordelingswijzen" 

→ Interpretaties die je maakt van de testscores, en acties die je op basis daarvan onderneemt (bv: iemand 
aanwerven of niet, of iemand naar buitengewoon onderwijs sturen, of misschien iemand op therapie sturen…). 
Voldoende empirische evidentie hebben of deze acties in orde en aangewezen zijn.   

Testscore 

• Kijken naar consistentie in gedrag en itemresponsen: stel we nemen een big 5 af om persoonlijkheid te 
meten, we gaan geen uitspraak doen over iemands extraversie op basis van één item, neen je gaat 
somscore berekenen aan de hand van verschillende items.  

• Meten is samenvatting van consistenties in een score: gedraagt iemand zich op een bepaald aantal 
vragen consistent, je hebt verschillende vragen en als iemand een bepaalde score heeft van bv. 
extraversie, dan zou die op een systematische manier moeten antwoorden op de verschillende items. 
(Kan bv. ook een gestructureerd interview of observaties zijn).  

• Brede betekenis van score 

Validiteit = inductieve samenvatting van zowel de bestaande evidentie voor en de mogelijke consequenties van 
score-interpretatie en -gebruik. We doen meestal assessment om het te gebruiken, om bv. mensen te helpen. 
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Men gaat verschillende bronnen van informatie samenbrengen die te maken hebben met de interpretatie en 
ook met de consequenties ervan.  

Niet de test maar de score-interpretatie wordt gevalideerd. Vaak hoor je van deze test is zeer valide, het 
probleem is dat wat we valideren nooit een test op zich is. We valideren een score interpretatie met die test. We 
gaan nooit een test op zich valideren.  

Bv. er wordt gevraagd om een vragenlijst van extraversie te maken, op een bepaald ogenblik neem je dat ergens 
af en het werkt absoluut niet, ook al zei de factoranalyse dat het wel goed zou zijn. We valideren de interpretatie 
voor een bepaalde doelpopulatie in een bepaalde context, dus het kan zijn dat scores in andere context andere 
betekenissen kunnen krijgen. 

Validiteit is een kwestie van mate. We hebben de WISC-V waar we veel evidentie voor hebben. De ICAR blijkt 
redelijk goed te werken, maar het is duidelijk dat de validiteit die we hebben voor ICAR toch nog een ander 
niveau is ten opzichte van de WISC-V. We weten nog wat minder over ICAR, dus het wil niet zeggen dat het valide 
is of niet, het kan ook in een bepaalde mate valide zijn. 

Validiteit is een op zich ontwikkelende eigenschap en validering een continu proces. Bij ICAR zijn we maar net 
begonnen met de validering in een Vlaamse context. Dus de validiteit ontwikkelt mee.  

Kernaspecten van Messick’s benadering: 

• Validiteit is unitair concept. Bij validiteit plakken we er niet gewoon een cijfer op, vooral de integratie 
van de informatie is belangrijk. Integreren van verschillende bronnen van informatie. 

• Gebruikt methoden van de wetenschap: zowel experimenteel als correlationeel onderzoek en nog 
meer. We gebruiken methoden om na te gaan hoe valide de score interpretaties zijn.  

• Inferenties = hypothesen → score interpretaties zijn hypotheses. Omdat een bepaalde interpretatie 
theoretisch zinnig lijkt, gelooft men ook dat het zo is.  

• Gebruik van alle experimentele, statistische en filosofische middelen 

SCORES IN CONTEXT 

Scores, maar niet de test op zich: 

• Persoon (bv 20-jarigen of 80-jarigen, is iemand ziek of niet, over wie willen we een uitspraak doen?) 

• Meetcontext: online, of in kader van onderzoek in anonieme conditie, of in een selectie (high stakes 
context) … 

Betekenis in het specifieke geval: in welke mate kan ik deze assessmentprocedure en de scores die hieruit komen 
interpreteren volgens de handleiding die suggereert? Hierbij moeten we telkens persoon als meetcontext in 
rekening brengen.  

Wil dat dan zeggen dat die test alleen in die conditie voor die mensen mag gebruikt worden? Niet noodzakelijk, 
het kan best zijn dat die test ook nog voor andere contexten en andere mensen kan gebruikt worden, maar dat 
moet dan onderzocht worden. 

Gradaties van generaliseerbaarheid: bv. als je getest hebt tot 12 jaar, kan je het misschien ook nog gebruiken 
voor 14-jarigen. 
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SCORES ALS TEKEN OF ALS STEEKPROEF  

Wanner we scores berekenen, berekenen we dat aan de hand van items, taakjes, rollenspel, etc. Het gedrag dat 
we observeren, kunnen we op twee manieren interpreteren/er zijn 2 grote benaderingen: 

Steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag. Stel, je leert kinderen rekenen. Je kan àlle 
sommen uitschrijven, maar dit doe je niet. Je biedt er slechts een aantal aan om te testen of kinderen het kunnen 
of niet. Bij het afnemen van examens ben je niet geïnteresseerd in hoe je hersenen werken, maar baseert zich 
vooral op een domein van kennis. 

Teken: testgedrag als teken van onderliggende processen en trekken. Bv. Intelligentie: we moeten testen 
ontwikkelen die ons toegang geven tot onderliggende processen. We moeten kunnen argumenteren waarom we 
bepaalde handelingen uitvoeren met betrekking tot onderliggende processen. Wanneer we Raven Progressive 
Matrices afnemen, blijkt dat matrix redeneren iets is waardoor je cognitieve processen nodig hebt die heel goed 
vatten waar de algemene intelligentie over gaat. Er zijn cognitieve processen nodig om die test goed te 
beantwoorden, waardoor het goed toont wie over die specifieke processen van algemene intelligentie beschikt. 

Vanwaar komen responsconsistenties? 

• Trek: stabiel kenmerk, proces of dispositie van een persoon → bv. mensen verschillen in intelligentie 
waarmee ze cognitieve informatie verwerken en dit leidt tot verschillen in scores. 

• Toestand: tijdelijke conditie van gemoed (bv. burn out is niet iets dat iemand altijd heeft. Mensen 
kunnen daarin verzuilt geraken en anders gaan antwoorden, maar dit kenmerk heb je niet altijd idem 
als bepaalde emoties zoals kwaadheid). 

• Responsklasse: zelfde functionele relaties met antecedente, concurrente en consequente 
stimuluscondities (resultaat van een leergeschiedenis). Domeinen van gedrag dat tezelfdertijd binnen 
die context is aangeleerd. Mogen niet zomaar terugvallen op dat het is door een stabiel kenmerk van 
een persoon. Kinderen gaan naar school en leren rekenen, taal, etc. We zitten dus in een bepaalde 
leeromgeving waarin ze een leerervaring opdoen die betrekking heeft op al die kenmerken die we 
meten met een intelligentietest. 

o Vanuit behaviorisme observeer je ook consistenties. 
o Deze ga je echter niet verklaren vanuit onderliggende trek, maar op basis van iemands 

leerervaring. 
o Hoe kunnen we dit toepassen op intelligentiedomein? Waarom correleren testen zo? 

Sommige kinderen worden in meer stimulerende omgevingen geboren. Als je in stimulerende 
context zit, scoor je beter. 

o Het gaat allemaal om taken die ± door dezelfde factoren worden beïnvloed/gestimuleerd.  
o Positive manifold hoeft dus niet te gaan over een aangeboren kenmerk! 

Trekvaliditeit: verwarrend gebruik → is er iets systematisch dat we aan het meten zijn met een instrument? 

• Dat komt vooral terug in methodologische vakken: bv. multitrek multimethode matrix. In het idee van 
de multitrek multimethode benadering zit het begrip ‘trek’. Wat belangrijk is, is dat het hier niet te 
maken heeft met ‘trek’ in de theoretische zin, namelijk ‘een dispositioneel kenmerk van een persoon 
dat inherent is aan de persoon’.  

• Wanneer we vanuit een validiteitsstandpunt spreken over een ‘trek’, dan kunnen we evengoed spreken 
over een responsklasse of over een tijdelijke toestand die we proberen te pakken te krijgen. Als we in 
kader van validiteit spreken over een trek, dan spreken we over het construct dat we willen meten met 
ons instrument, en dat kan zowel gaan om een trek, een toestand als een responsklasse. 
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BRONNEN VAN EVIDENTIE  

Evidentie = data + rationale, feiten + theorie → Validiteit is niet enkel om getallen te berekenen, we hebben ook 
een theoretische fundering nodig, waarom we dat observeren. Namelijk empirie en theoretisch kader die 
verklaren waarom we observeren wat men moet observeren. 

Data spreken niet voor zich: Het gaat steeds over een combinatie tussen theorie, denkkader en de data. Het gaat 
dus NOOIT over data op zich. We moeten kunnen interpreteren wat we aan het meten zijn, en daarvoor hebben 
we een theorie nodig.  

Bv. Stel dat je een test hebt ontwikkeld en met die test kan je goed voorspellen of iemand zal slagen in het 1ste 
jaar geneeskunde, je hebt een grote correlatie. Dit kan je echter niet gebruiken. Het zou kunnen dat je gewoon 
een test hebt gemaakt die meet uit welke SES iemand komt, en mensen uit een hogere SES zijn waarschijnlijk 
naar een betere school geweest en zijn beter voorbereid op het hoger onderwijs en scoren daarom hoger in hun 
opleiding.  

TRADITIONELE VISIES OP VALIDITEIT  

Een traditionele manier die in assessment denken niet meer wordt gevolgd is dat er drie vormen van validiteit 
zouden zijn. 

• De inhoudsvaliditeit wordt geëvalueerd door aan te tonen hoe goed de inhoud van de test de klasse van 
situaties of het onderwerp waarover conclusies moeten worden getrokken bepaalt. 

• Criterium-gerelateerde validiteit wordt 
geëvalueerd door de testscores te vergelijken met 
één of meer externe variabelen (criteria genoemd) 
die geacht worden een directe maatstaf te zijn voor 
het kenmerk van het gedrag in kwestie. 

• Voorspellende validiteit geeft de mate aan waarin 
het toekomstige niveau van een individu op het 
criterium wordt voorspeld uit eerdere 
testprestaties. 

• Concurrente validiteit geeft aan in welke mate de 
testscores een schatting geven van de huidige 
status van een individu op het criterium. 

• Constructvaliditeit wordt geëvalueerd door na te gaan welke kwaliteiten een test meet, d.w.z. door te 
bepalen in welke mate bepaalde verklarende concepten of constructen de prestaties op de test 
verklaren.  

Inhoudsvaliditeit: voldoende het domein dekken waar je uitspraak over wil doen:  

→ Kijkt niet naar de context en hoe mensen reageren, het zegt niets over score interpretaties. Je gaat kijken naar 
de inhoud van de test/vragen, en je gaat je afvragen hoe goed die test het domein waarover je een uitspraak wil 
doen representeert. Je maakt dus eigenlijk een beoordeling, waarbij je gaat kijken of wat je vraagt dekt wat je 
wil weten.  

• Relevantie en representativiteit, maar omvat geen testresponsen 

• Is op zich geen validiteit want gaat niet over score-inferenties: traditioneel spreekt men van 
‘inhoudsvaliditeit’, maar eigenlijk is dat geen correcte benaming. Waarom niet? Het gaat om evaluaties 
van de inhoud van de test, het gaat niet over het gedrag dat mensen op die test stellen, het gaat niet 
om scores (en niet om score-inferenties).  
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= Probleem: Dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is voor het evalueren van de validiteit, maar je kan niet 
zeggen ‘mijn test is inhoudsvalide, dus hij is valide’. Messick spreekt van ‘het inhoudsaspect van de validiteit’. 
Het kan wel zijn dat je de perfecte vragen stelt, maar het kan zijn dat mensen niet of niet eerlijk antwoorden, 
door bv. een selectiecontext. Dus inhoudsvaliditeit is geen vorm van validiteit op zich, want het gaat niet om wat 
mensen doen op die test en hoe je dat interpreteert, het gaat alleen over wat er in de test zit. 

Criteriumgerelateerde validiteit: test correleert met relevante uitkomst (bv. hoe voorspelt ingangsproef van 
geneeskunde hoe ze slagen in de opleiding):  

• Criterium gerelateerde validiteit is een moeilijke zaak, want je hebt heel veel mogelijke criterium 
gerelateerde validiteiten. Er zijn evenveel vormen als er criteria zijn; voor elke specifieke context kan je 
testcriteriumcorrelaties construeren.  

• Op zich kwetsbaar voor gebrek aan inhoudsrelevantie en nadelige sociale consequenties (hebben hier 
geen zicht op). Bv. Het zou kunnen zijn dat je door testen systematisch te gebruiken, je het voor mensen 
uit een lagere SES moeilijker maakt om naar het hoger onderwijs te gaan. Dat zijn consequenties, maar 
dat zit niet vervat in je correlatie. Je hebt misschien wel een goede correlatie tussen je test en de 
slaagkansen, maar dat is onvoldoende. 

Men kan allerlei praktische criteria gebruiken waarvoor psychologen dikwijls worden gevraagd om een uitspraak 
te doen, en dan kunnen ze tests gebruiken en die tests kunnen dan criteriumvaliditeit hebben, die test kunnen 
dat criterium in meer of mindere mate gaan voorspellen. 

Is het mogelijk om met mijn test een correlatie te vinden met het criterium waarin ik geïnteresseerd ben? Er zijn 
2 vormen binnen de criterium gerelateerde validiteit: 

• Predictieve validiteit ⇒ We doen psychologisch onderzoek om iets te kunnen zeggen over het criterium 
in de toekomst? (≠ gemakkelijk te onderzoeken want vraagt veel tijd om te onderzoeken, bv. 
toegangsproef geneeskunde voor prestaties na 6 jaar). 

• Concurrente/gelijktijdige validiteit ⇒ We meten iets op hetzelfde moment als de test. We hebben nu 
een criterium en we kijken in welke mate onze test samenhangt met dit criterium, op dit ogenblik. Bv. 
Een intelligentietest wordt op hetzelfde moment gevalideerd door de schooluitslagen op te vragen. 

Constructvaliditeit: aantonen dat een test meet wat die doelt te meten: 

• Meet die test wat die bedoeld te meten? Vraag naar verklarende concepten. Je verklaart het gedrag op 
de test door een onderliggende verklarende variabele. Je moet aantonen dat die verklarende variabele 
inderdaad diegene is die de testscores verklaart 

• Geen strikt operationalisme: Men vertrekt vanuit een construct, en kijkt dan hoe goed of slecht onze 
test dat construct vat. ~Boring: ”Intelligence is what intelligence measures”. Je definieert het begrip 
door de meting ≠ constructvaliditeit (want je maakt onderscheid tussen meting en verklarende 
variabele). 

• Vanuit de meer recente benadering (Messick) is de constructvaliditeit geen aparte validiteitsvorm, 
maar het omvat inhoudsrelevantie en inhoudsrepresentativiteit én criteriumgerelateerde aspecten (~is 
SAT proxy voor SES?) 

o Inhoudsrelevantie en -representativiteit:  
▪ Als je meet wat je wil meten, heb je een theorie over het domein waarover je 

uitspraken wil doen.  
▪ Wanneer we willen beoordelen of onze test meet wat het bedoelt te meten, dan 

moeten we ook weten of alles erin zit. 
▪ De inhoud van je test gaat meebepalen wat je kan meten met die test. Dus op basis 

van een evaluatie van de inhoud van je test, ga je ook een zicht krijgen op wat je kan 
meten. 

  



147 
 

o Criterium gerelateerde aspecten: Wanneer we een test gebruiken om toekomstig gedrag te 
voorspellen, dan willen we ook weten waarom we die voorspelling maken. 
Voorbeeld: grote kritiek van gebruik SAT is dat mensen van de lagere klassen, lager scoren op 
de SAT, is die SAT dan gewoon een proxy voor die socio-economische klasse? Het is inderdaad 
intelligentie die voorspelt hoe de man het zal doen in het hoger onderwijs en niet de SES op 
zich.  

• Inschatting van sociale consequenties ontbreekt: wanneer we weten wat we meten, is nog altijd de 
vraag of het wel verstandig is om het instrument te gebruiken, want kennen de gevolgen niet. 

 Een van die drie vormen van validiteit aanwezig? Dan test valide! 

Dit heeft te maken met de vraag ‘meet de test wat hij bedoelt te meten?’ Het heeft te maken met de explanatory 
concepts (beschrijvende concepten); je verklaart gedrag op test door onderliggende variabele. 

Begripsvaliditeit ⇒ de mate waarin een test het begrip meet dat hij veronderstelt wordt te meten. Het primaire 
doel is een bepaald begrip (capaciteit, persoonlijkheidstrek of attitude) operationaliseren. 

HISTORISCHE TRENDS 

Van specifieke criteria over typen van validiteit naar unitaire conceptualisering 

• Guilford (1946): “in a very general sense, a test is valid for anything with which it correlates” → Als je 
maar een correlatie hebt, kan je het gebruiken. 

• APA Standards (1974) → Benoemen de 3 validiteiten 

• Cronbach (1980): “all validation is one” → vandaag als leidend principe 
o Alle verschillende aspecten, inhoud, criterium, construct, maar ook mogelijke consequenties, 

horen allemaal tot het validiteitsbegrip. 
o Het gaat dus om één concept van verschillende aspecten van het bredere validiteitsbegrip. 

Fundamentele focus: van predictie naar verklaring. → Verschuiving in nadenken over gebruik van validiteit. Nl. 
eerst wou men voorspellen welk kind niet goed zal zijn in het gewoon onderwijs en dus andere hulp nodig heeft, 
dat bleek te lukken. Nu wil men verklaren en begrijpen waarom iets kan, men wil inzicht in de processen en 
mechanismen hebben. 

BETEKENIS EN WAARDEN 

Twee facetten om unitair validiteitsconcept op te splitsen: 

• Bron van rechtvaardiging van het testen (hoe 
rechtvaardigen we dat we een psychologisch 
instrument gaan gebruiken): 

o Evidentie als basis (hoe verantwoord je de 
interpretatie) 

o Consequenties als basis (gevolgen, wat bereiken we er mee) 

• Functie van het testen: 
o Testinterpretatie (begrijpen) 
o Testgebruik (er iets mee doen, instrument moet relevant zijn voor de context) 

Constructvaliditeit gaat over de vraag welke evidentie we hebben voor de interpretatie die we maken. Wanneer 
je zegt dat iemand hoog scoort op een psychopathie schaal, dan heeft dat geen positieve waarde implicaties, 
want dan zeg je dat die persoon gevaarlijk is, dat is een waarde indicatie. Naarmate je hoger scoort op een 
intelligentietest dan ben je slimmer en kan je meer complexe zaken aan, dus ook dit is een waarde indicatie. Men 
heeft constructvaliditeit nodig, want moeten weten wat we meten. Maar men moet ook weten dat het relevant 
moet zijn in een specifieke context. Ook kijken naar gevolgen van het testgebruik. 
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Evidentie voor testgebruik  

• Relevantie voor specifieke toepassing 

• Utiliteit: testcriterium correlatie + kosten-baten analyse van testen  

• Constructvaliditeit: sluit relevantie en utiliteit aan bij betekenis van item- en testscores?  

Voorbeeld: autogaragist  

• De vaardigheid die de persoon nodig heeft om job goed te doen: ruimtelijk vaardigheid, mechanische 
vaardigheid. Verbale vaardigheden zijn minder belangrijk.  

• Is het dan zinnig om een intelligentiebatterij af te nemen als je wilt weten of iemand een goede 
automechanieker zal zijn?  

• Hoe groot zijn je test-criterium correlaties? Het kan relevant zijn, maar je kan maar 10% van de uitkomst 
voorspellen.  

• Kosten-baten analyse: hoeveel kost het voor de test te doen. → Kost ontzettend veel geld, dus is het 
een goede investering?  

Consequenties van testinterpretatie  

• Waardenimplicaties: hoog scoren op psychopathie vragenlijst dan is dat niet waardenvrij → dan zeg je 
‘pas op voor die persoon’ je gaat kijken naar de waardenimplicaties 

• Constructvaliditeit: zijn de waardenimplicaties het gevolg van wat de test bedoeld te meten? Geen 
valide instrument? Dan ga je mensen ten onrechte bestempelen voor gevaarlijk.  

Consequenties van testgebruik  

• Sociale consequenties: vb. onderwijs op niveau houden  

• Constructvaliditeit: zijn de sociale consequenties het gevolg van wat de test bedoelt te meten 

EVIDENTIE ALS BASIS VOOR TESTINTERPRETATIE:  CONSTRUCT VALIDITEIT 

Construct validity = the evidence and rationales supporting the trustworthiness of score interpretation in terms 

of explanatory concepts that account for both test performance and relationships with other variables (p34) 

~ Constructvaliditeit = het bewijs en de rationaliteit die de betrouwbaarheid van de score-interpretatie 

ondersteunen in termen van verklarende concepten die zowel de testprestaties als de relaties met andere 

variabelen verklaren (p34) 

→ Score interpretatie staat weer centraal, wat we willen weten is welke verklarende begrippen we nodig hebben 

om die scores te kunnen vatten. Hoe komen die scores tot stand? Concepten moeten testprestaties verklaren en 

hoe die test correleert met andere variabelen.  

Bv. wat zijn verklarende variabelen die kunnen uitleggen hoe iemand scoort op de ingangsproef van geneeskunde 

en hoe dit correleert na 6 jaar in de studie van geneeskunde.  

Welke empirische evidentie en theoretische argumenten zorgen ervoor dat onze interpretatie te betrouwen is? 

Begrijpen hoe de score tot stand komt, welke factoren verklaren hoe mensen presteren op een test en hoe die 

factoren een rol spelen in het reële leven en die kunnen verklaren dat testscores en toegepast gedrag correleren 

met elkaar.  
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INHOUD  

• Bedreigingen 

• Evidentie op basis van inhoud 

• Evidentie op basis van interne structuur 

• Evidentie op basis van responseprocessen 

• Evidentie op basis van relatie met andere variabelen 

• Soorten gegevens en data-analyses 

• Generaliseerbaarheid en beperkingen van score-interpretatie 

BEDREIGINGEN VAN CONSTRUCTVALIDITEIT  

Onze assessmentinstrumenten zijn een onvolledige meting van het construct dat we willen meten.  

→ Niet het perfecte instrument om intelligentie te meten: er zit onvolledigheid in. 

Niet alleen toevalsfouten in meting: meting als onvolkomen toonbeeld van het construct 

• Construct A,B,C gemeten als A+B+X, A+C+Y, B+C+Z 

 

Iets té weinig = construct onderrepresentatie → Meten we alle aspecten die het construct omvatten? Het kan 

zijn dat we dingen niet opnemen (ontbreken informatie). 

• Breedte van het inhoudsdomein representeren 

• Voorbeeld: algemene intelligentie meten: dag van vandaag ook matrix redeneertest, maar in de 

Wechsler schalen zat dat niet in! Je neemt het beter wel op, anders meet je iets te weinig! 

 

Iets té veel = construct irrelevante surplus 

• Constructirrelevante moeilijkheid: item is moeilijker dan het zou mogen (bv: het kind kan goed rekenen 

maar kent een woord in de opgave niet → het heeft dus wel de rekenvaardigheid maar kent een bepaald 

woord niet). 

• Constructirrelevante gemakkelijkheid: “testwiseness” → weten hoe je het moet doen, bv. een trucje 

kennen. 

• Voorbeeld: abstract redeneren willen meten op abstracte manier, maar je gebruikt zeer moeilijke 

woorden → dan meet je niet alleen abstract redeneervermogen, maar ook woordkennis! 

 

2 vragen die we moeten stellen bij het bekijken van de validiteit:  

1. Zijn we niets vergeten?  

2. Is er niets te veel aanwezig? 
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Twee typen evidentie samen nodig: 

• Aantonen van implicaties van construct = convergente validiteit: verbanden in observaties die we 

moeten verwachten → Als je zegt dat je algemene intelligentie meet, dan moet dat voorspellen hoe 

goed je het doe in het onderwijs. Als daar geen verband is, heb je geen goede convergente validiteit. 

Kijken naar welke verbanden we verwachten op basis van de theorie en deze proberen bevestigen. 

o A+B+C, maar enkel A+X en B+X gemeten 

• Relaties niet toe te schrijven aan alternatief construct = discriminante validiteit → Verbanden die je 

niet verwacht, mag je ook niet terugvinden in de metingen. Vinden we de verbanden niet, die we niet 

mogen vinden.  

o Rivaliserend construct: methode (bv. testangst: de context kan testangst uitlokken). 

o Meting = construct-methode-eenheid, specifieke methodevariantie leidt tot 

monomethodebias (= Steeds dezelfde methode-effecten (bv. steeds een vragenlijst invullen 

met steeds 5 antwoordmogelijkheden), probleem dat de methode effecten op al onze testen 

in dezelfde richting zitten).  

Wanneer we aan meting doen, doen we dit via een bepaalde methode en die methode heeft 

een bepaalde methode-variantie. Meting is zoveel mogelijk gericht op hetgeen we willen 

weten, maar de methode waarmee je meet is gevoelig voor bepaalde variantie. Hoe sterk 

weegt de methode door op de scores van het instrument, en zijn er manieren die dit kunnen 

controleren (bv. door een ander design te gebruiken)? 

• Gebrek aan convergerende en divergerende evidentie:  

o Test meet construct niet goed: een slechte test want levert niet de verwachte relaties op 

o Constructtheorie is fout: bv. wat is emotionele intelligentie? Als je een verkeerde theorie hebt, 

zal je ook niet de verwachte verbanden vinden. 

o Aanvullende hypothesen zijn deficiënt: bv. je denkt dat het niet uitmaakt waar en wanneer je 

die afname doet, maar het kan zijn dat die wel uitmaakt voor de testafname (bv. net een drukke 

week gehad en je neemt test af op vrijdagavond, dan ben je misschien te moe om goed na te 

denken).  

o Onderzoek (experimenteel opzet) is niet adequaat (vb. onbetrouwbaarheid, kleine steekproef). 

Historisch bestaat er heel wat onderzoek uit kleine steekproeven, waardoor je andere 

verbanden kan uitkomen.  

 

→ Als we de voorspelde relaties vinden en de niet-voorspelde relaties niet vinden, kunnen we verder gaan. 

Anders zal je dingen moeten aanpassen. 

 

1) EVIDENTIE OP BASIS VAN INHOUD  

Traditioneel: test = steekproef van bepaald gedragsdomein of itemuniversum. Bv. alle mogelijke wiskundige 

bewerkingen die je kan doen met getallen van 2 cijfers (bv. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen…), die zaken 

kan je opschrijven, dat is itemuniversum. 

Hoofdvragen:  

• Specificatie van aard en grenzen van domein: over welk type van inhoud wil je een uitspraak doen? 

Wat hoort erbij en wat hoort er niet bij?  

Bv. welke type van taken horen al dan niet thuis in een intelligentietest. Is een zelfbeschrijving waarbij 

mensen zeggen dat ze zeer scherp kunnen zien, of dat ze een uitgebreide woordenschat hebben 

voldoende om intelligentie te meten? Of behoort dat tot het domein van de woordenschat? 

Bv. we gaan geen info over de hobby vissen in test steken want is heel specifieke/speciale hobby. Je 

moet nadenken over waarover je een uitspraak wil doen 

• Relevantie: wat ik heb in mijn test, is dat relevant?  

• Representativiteit: dekt dat het domein waarover ik een uitspraak wil doen? 
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Drie operationaliseringen van inhoudsvaliditeit: 

• Inhoud in test < inhoud van domein → inhoud in de test is een deelverzameling van de inhoud in een 

domein. 

• Gedragingen in test < gedragingen in domein → in de psychologie zijn we vaak geïnteresseerd in de 

gedragingen. Bv. zaken opnemen die typisch zijn voor een leider, en kijken hoe die persoon daarmee zal 

omgaan, want je wil iemand in een leider positie aanwerven. De uitspraak over wat we willen meten en 

welk type gedragsdomein dat we willen meten moeten we op voorhand vastleggen. 

• Processen in test < processen in domein → Bv. intelligentie bestaat uit cognitieve processen, je wil met 

informatie omgaan, en we proberen in de intelligentietesten een diversiteit aan subtesten te steken die 

een diversiteit van processen vereisen. 

 

Aard van gedragsdomein belangrijk bij: 

• Testconstructie: blauwdruk → weten wat er wel en niet bij hoort om onze test te maken. 

• Testgebruik: relevantie en representativiteit voor toegepast domein → is het zinvol om die test te 

gebruiken, is bv. het gedragsdomein relevant? Ontwikkelen een theorie voor iets waar we een uitspraak 

over willen doen. Is het zinvol om onze test te gebruiken in die concrete context. Is in die context dat 

gedragsdomein wel interessant? 

 

Domeinconceptualisering: 

• Grenzen: wat hoort er wel toe en wat niet. 

• Facetten: wat zijn verschillende mogelijke onderverdelingen (bv. bij intelligentie Gc, Gf…). 

 

Constructtheorie essentieel voor domeinbeschrijving: referentiedomein = geheel van informatie waarvoor 

construct verklaring moet bieden. → In welke mate kunnen we een score-interpretatie in termen van een 

verklarende variabele onderbouwen? 

 Het is een interactie tussen het theoretische begrip (hoe wij denken dat dat theoretische begrip in de praktijk 

speelt, in welk gedrag, in welke processen, in welke inhouden we die begrippen naar voren zien komen) en onze 

meting. 

Bv. Swartsch onderscheid 10 waarden. Er zijn volgens hem dus 10 facetten in het waardendomein. Hij definieert 

waarden als een transsituationeel doel: dit vinden mensen belangrijk over situaties heen (bv. sociaal vaardig zijn).  

INHOUDSRELEVANTIE 

Oordelen van experten voor relevantie van testitems of -taken. 

Alle aspecten van testprocedure in rekening brengen: 

• Inhoud, gedragingen, processen 

• Stimulusopmaak (format) 

Men heeft bv. aangetoond dat wanneer het gaat over het meten van inzicht in patiënt-dokter relaties, 

dat het een verschil uitmaakt of je scenario’s aanbiedt op video of via een beschrijving op papier. Er is 

meer validiteit als je het met een video aanbiedt. De verklaring daarvoor is dat wanneer je de video 

aanbiedt, dat mensen zien wat er gebeurt. Wanneer men iets leest dat geschreven is, moet men dat 

zich eerst levendig kunnen voorstellen, men moet daarvan een mentale representatie maken, maar de 

ene is daar al beter in dan de andere. Maar deze vaardigheid, iets geschreven omzetten in een mentale 

representatie, is niet relevant voor patiënt-dokter relatie vaardigheden. Dus hoe een stimulus aanbiedt, 

kan een effect hebben op wat je meet. 
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• Antwoordalternatieven: wat zijn de opties die mensen kunnen uitvoeren, de opties moeten relevant 

zijn (bv. je wil creativiteit meten, dan kan je geen meerkeuzevraag gebruiken want beperkt mogelijkheid 

om te antwoorden). 

• Uitvoeringscondities: als je iemands verbale vaardigheid wil kennen, en je doet dat via een geschreven 

tekst, dan zullen mensen met dyslexie slechter scoren, maar dat wil niet zeggen dat hij geen grote 

woordenschat heeft. 

• Criteria voor scoren van items: is alles wat je opneemt representatief voor het hele domein? Op welke 

manier ga je mensen een score toekennen aan de antwoorden dat ze geven? 

Bv. als we open vragen geven, moeten we goed nadenken wat we beoordelen en of het relevant is voor 

het domein. Er is bv. vaak discussie over punten aftrekken voor dt-fouten in het middelbaar en in het 

hoger onderwijs. Stel je hebt een aantal open vragen voor een vak geschiedenis, vanuit ons standpunt 

is onterecht om hier ook dt-fouten aan te rekenen, want het is irrelevant voor hetgeen je wil meten, 

namelijk inzicht in de stuk geschiedenis. Maar natuurlijk, als je dat als leerkracht breder ziet, als je met 

die test niet alleen bedoeld feedback te geven over het inzicht in het vak, maar ook feedback wil geven 

over bredere taalkennis, zou je dat eventueel wel kunnen verantwoorden. 

 

Subdomeinen representeren volgens: 

• Uniformiteit: er zijn bv. 10 waardetypes die gerepresenteerd worden door 2 items, dus die waarden 

moeten gerepresenteerd worden in het instrument dat je zal gebruiken.  

• Voorkomen: Als je mensen zou vragen om zoveel mogelijk emotietermen op te schrijven waar ze aan 

kunnen denken, dan krijg je typisch dat mensen meer negatieve emotietermen opschrijven dan 

positieve. Het is ook een vrij universeel gegeven dat we nu eenmaal meer woorden hebben om 

negatieve gemoedstoestanden te beschrijven dan positieve toestanden. Je zou er dan voor kunnen 

kiezen om dat te representeren in je instrument: meer negatieve termen opnemen dan positieve 

termen, omdat ze meer voorkomen. Bv. waarden nemen waar meer concepten onder vallen. 

• Belangrijkheid: wat is belangrijk in het kader van een bepaald onderzoek? Dat hangt af van de context 

waarin je wil meten. Stel dat je geïnteresseerd bent in coping gedrag, dan is die powerdimensie 

belangrijk. Kan iemand met de situatie overweg? Voelt iemand zich krachtig in een bepaalde situatie of 

niet? Je kan er dan voor kiezen om vooral die dimensie goed te operationaliseren in je instrument. 

Bv. ene waardetype is veel belangrijker voor dit onderzoek dan een ander, dus zal je vooral die waarden 

opnemen (die relevant zijn in de context van het onderzoek) 

Beperkingen van inhoud als enige basis voor validiteit. 

→ Het gaat niet om de inhoud op zich, maar over hoe personen reageren op die items, de score die je berekent 

en de interpretatie van die scores. 

• Ebel (1961): “If the test we propose to use provides in itself the best available operational definition, 

the concept of validity does not apply”.  

Als we een zo goed mogelijke test ontwikkelen, dat moeten we niet gaan valideren, je hebt een goede 

test ontwikkelt met de mogelijke kennis en met een goede verantwoording, dus dan wil het zeggen dat 

er geen betere test mogelijk is.  

Probleem: je kan geen betere test verzinnen op dat ogenblik. Als dit zo is, dan zou je ook in de toekomst 

geen betere test kunnen ontwikkelen. 

• Maar, best available = best conceivable? De beste test wil niet zeggen dat die nooit beter kan zijn. 

Bv. Stel, je wil nagaan of kinderen goed kunnen optellen en aftrekken met getallen van 2 cijfers, je kan dat 

oplijsten en je maakt je test. Dan zou je volgens hen kunnen zeggen dat hoe kinderen presteren op die test, valide 

is, dat je daar verder geen onderzoek naar moet doen, want je hebt het begrip dat je wil meten heel duidelijk 

operationeel verantwoord.  
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Maar het probleem is dat wanneer je zo’n operationele definitie gebruikt, dat je je construct definieert in termen 

van die definitie, maar het is misschien best mogelijk dat er een betere formulering is, en dat kan niet in zo’n 

benadering. Dit is analoog naar wat we al besproken hebben: Vroeger zei men ‘Intelligence is what an 

intelligencetest tests’, maar op die manier kan je nooit zeggen ‘ik heb een intelligentietest gemaakt die 

intelligentie beter meet’, want je stelt het construct intelligentie gelijk aan die test.  

Ebel (1983): operational definition + rational justification (zijn maar hypotheses) 

• Maar, rationele verantwoordingen zijn hypotheses, geen garanties voor validiteit 

→ Op het moment we goede argumenten hebben voor de inhoud, hebben we validiteit, neen want onze goede 

argumenten zijn hypothesen en die moeten onderzocht worden volgens Messick. Die hypotheses moeten 

aangetoond worden en die moeten we goed verantwoorden. 

Ebel heeft in 1983 zijn stelling wat genuanceerd. Hij zei dat we niet alleen een operationele definitie moeten 

hebben, maar dat we dat ook moeten verantwoorden, er moet ook een rational justification zijn. Maar opnieuw, 

een rationel justification (rationele verantwoording) is eigenlijk gewoon een hypothese. Je gaat een hypothese 

formuleren over wat je aan het meten bent met die test, maar dat biedt geen garanties voor validiteit.  

Bv. Optellen en aftrekken bij kinderen, en men neemt die test af als onderdeel van een interdiocesane proef. 

Sommige scholen gaan daar veel belang aan hechten en gaan hun kinderen aanmoedigen om het daar goed op 

te doen, terwijl andere scholen daar minder belang aan hechten en hun leerlingen hiervoor niet voorbereiden. 

We hebben dus 2 verschillende contexten, en in de ene context zullen leerlingen het waarschijnlijk veel beter doen 

op die proef dan in de andere context. Zoiets kan je nooit achterhalen, enkel via een inhoudsbenadering! Je neemt 

namelijk hetzelfde testje af, dat op dezelfde manier verantwoord is. En het feit dat de ene school daar veel beter 

op scoort dan de andere school, heeft misschien niets te maken met het feit dat de leerlingen in de ene school 

sterker staan dan in de andere school, maar dat de leerlingen veel beter gemotiveerd en voorbereid waren. 

Inhoudsvaliditeit geen eigenschap IN de test, maar van oordeel van experts:  

• Over domeinrelevantie en –representativiteit 

• Over relatie tussen test- en referentiedomein 

Inhoudsgebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel: 

• Hoge scoorders moeten de vaardigheid bezitten 

• Over lage scorers kan men weinig zeggen 

Bv. gebruik van de WISC-V bij eerste generatie kinderen in het Vlaams onderwijs (geëmigreerd), we 

weten dat hier problemen mee zijn want die veronderstelt kennis vanuit de Vlaamse cultuur. Wanneer 

een kind hierop een hoge score haalt, dan weet je dat dat een intelligent kind is, want je weet dat het 

kind die taken kan oplossen want vele Vlaamse kinderen kunnen dat niet, en dan kan je wel uitspraak 

doen dat het een slim kind is. Maar wat als die laag scoort? Zonder bijkomend onderzoek weet je niet 

wat de waarde ervan is (bv. helemaal in stress door de context, misschien snapt het kind de taal niet 

genoeg…).  

Wil dat zeggen dat je nooit een uitspraak kan doen met alleen het inhoudsaspect? Neen. Er is een conditie waarin 

je misschien wel zo’n uitspraak kan doen. Dat is wanneer je met maximum performance testen werkt (waar 

personen het zo goed mogelijk op moeten doen), bv. intelligentietesten. 

Wanneer mensen het zo goed mogelijk moeten doen en je kijkt naar mensen die het kunnen, je weet dat ze die 

taken kunnen oplossen, maar je weet niet of ze andere taken kunnen oplossen.  
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Conclusie: Inhoud is onvoldoende (contexteffecten en irrelevante methode-effecten steeds mogelijk), maar 

essentieel onderdeel van valideringsproces. 

2) EVIDENTIE OP BASIS VAN INTERNE STRUCTUUR 

Substantieve component = confrontatie tussen beoordeelde inhoudsrelevantie/-representativiteit én 

empirische antwoordconsistentie 

Interne structuur = modelleren van empirische antwoordconsistenties (bv. bij een big 5 instrument verwacht je 

dat 10 items van neuroticisme hoger correleren met elkaar dan met andere items). Gaat over wat er binnen het 

instrument gebeurt. Hoe hangen de itemscores met elkaar samen en hoe kunnen we die via een mathematisch 

model gaan representeren?  

We gaan kijken hoe personen reageren op de items en taken, hoe die reacties samenhangen, of er correlaties 

zijn tussen die items, wat is de relatie tussen het correct en fout beantwoorden van die verschillende items? Die 

verbanden gaan analyseren met een intern structuur model, de interne consistenties in kaart brengen. 

Interne structuurmodellen: 

• Cumulatief-kwantitatieve modellen: factoranalyse en IRT-modellen (bv. beter abstract redeneren zal 

meer kans hebben om alle items van de Raven Progressive Matrices correct te beantwoorden). Lineair 

model: hoe meer, hoe groter. Als persoon hoog scoort op bv. neuroticisme, dan gaat die op al die 

onderliggende subitems ook hoger scoren. 

• Nabijheidsmodel (ontvouwing): de vraag is welke mening u het beste representeert (bv. een dimensie 

over politieke partijen en aangeven welke positie u het best representeert). Hoe verder ergens vanaf, 

hoe minder dat het u representeert. Gaat dus niet om een lineair model, maar om waar jij je het kortste 

bij bevindt, daar ben je mee akkoord. 

• Niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel: zien we bij bv. een creativiteitstest (bv. wat kan je 

allemaal doen met een baksteen, experts laten beoordelen van 0 (heel banaal) tot 10 (uitermate 

creatief), door op alle 10 items een 1 te halen, of op alle 9 items 0 en op 1 item 10, dan behaal je 2 keer 

een 10 in totaal, scores kan je niet goed vergelijken, diegene die erin slaagt om op minstens één item 

een uitermate creatieve oplossing te vinden zal het meest creatief zijn).  

• Klassenmodel: mensen worden opgedeeld, je denkt niet in termen van dimensie in meer of minder, 

maar op basis van verschillende groepen. 

• Dynamisch model: Je hebt verschillende mogelijke uitingen, die niet samen kunnen voorkomen, maar 

die wel steunen op eenzelfde mechanisme. Bv. als een kat bedreigd wordt kan ze gaan lopen, bevriezen 

of aanvallen, dus afhankelijk van hoe kort bij de bedreiging de kat is zal je een andere reactie krijgen, 

maar gaat wel over dezelfde onderliggende mechanismes, nl. dreiging.  

• Ipsatieve model: mensen met zichzelf vergelijken, wanneer je mensen een advies wil geven over wat 

voor hen goed is om te doen (bv. type werk, type studie…), je gaat kijken wat bij die persoon het meest 

relevant is.  

3) EVIDENTIE OP BASIS VAN RESPONSEPROCESSEN  

Aantonen hoe het antwoord op een item tot stand komt. Responsprocessen proberen te identificeren, wat ligt 

er onder een antwoord op een item, dan spreken we over constructrepresentatie. 

Causaal modelleren van item- of taakprestaties: 

• Identificeren van mechanismen onderliggend aan taakprestaties 

• Decompositie van taak in termen van componentprocessen. Kijken naar de globale taak, is kijken naar 

de cognitieve componenten die eronder liggen, deze meten. Kijken hoe die samenhangen. 
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• Voorbeeld: Componentieel model voor analoog redeneren 

o Opsplitsen van globale taak in subtaken 

o Meten van elk van de subtaken 

Hoe is de relatie tussen A en B, hoe is de relatie tussen A en 

C?  

Dit causaal modelleren wordt vooral gebruikt bij maximum 

performance testen, zoals een intelligentietest. Wat doet 

men dan?  

Men probeert die onderliggende mechanismen te identificeren. Een veel gebruikte methode is dat men de taak 

gaat decomposeren in functie van componentprocessen.  

Bv. Nevenstaande afbeelding is een analoog redeneeritem waarvoor men een componentieel model heeft 

opgesteld. Sternberg en Rifkin hebben nagedacht over welke cognitieve processen aan de grondslag liggen van 

het oplossen van zo’n item. Men gaat eerst de globale taak opsplitsen in subtaken, vervolgens gaat men elk van 

de subtaken meten. Je kan elk van de componenten operationaliseren en manipuleren, dat voorspelt goed hoe 

mensen het totale item berekenen. Totale prestatie opdelen in verschillende deelprestaties om zo na te gaan 

hoe ze tot de totale prestatie komen.  

Een assumptie waarbij je je vragen kan stellen is dat ze ervan uitgaan dat personen alles op dezelfde manier 

oplossen (= seriële verwerking). 

• Encoderen: coderen van de attributen (groot, blij, man, zwarte hoed) 

• Inferentie van relatie tussen A en B: blij naar droevig, man naar vrouw 

• Mapping (afbeelden) relatie A en C: van groot naar klein  

• Toepassen van AB-relatie op CD: droevig, klein, vrouw met zwarte hoed 

Produceren van correct antwoord: subcomponenten 

• Genereren van kandidaat antwoord 

• Vergelijken tussen alternatieven 

• Proces van verantwoording indien ze niet matchen 

Dus hoe mensen zo’n complex analoog redeneeritem oplossen, wordt opgedeeld in subcomponenten. Men gaat 

dan elk van die subcomponenten proberen te meten, door de info die mensen krijgen in zo’n item systematisch 

te manipuleren. Je zou mensen bv. enkel A en B kunnen laten zien, en niet C, D en D’, zodat ze alleen kunnen 

encoderen en infereren zonder te mappen of toe te passen.  

Dat is dus wat Sternberg en Rifkin hebben gedaan. Ze hebben dergelijke items voortdurend gemanipuleerd zodat 

ze bepaalde processen afzonderlijk konden meten met responstijden. Men stelde dan ook vast dat als je zo’n 

proces uit elkaar haalt in die verschillende componenten, en je kijkt hoe goed iemand elk van die processen kan, 

dan voorspelt dat zeer goed hoe die persoon het gaat doen op de totale taak. En op die manier heb je inzicht 

gekregen in hoe de totaalscore tot stand komt. 
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4) EVIDENTIE OP BASIS VAN RELATIE MET ANDERE VARIABELEN  

Kijken naar de overeenkomst tussen verwachte en geobserveerde relaties van test met andere tests en nontest 

gedrag (dingen die we observeren in de realiteit los van de test) 

• Het construct moet de relaties kunnen verklaren bv. je neemt intelligentie af en gaat na hoe IQ 

correleert met schooluitslagen. Idee is dat IQ een meting is van cognitieve vaardigheid, zal voorspellen 

waarom sommige leerlingen beter zijn dan anderen. Kan verklaren waarom die scores correleren met 

andere testen/toegepaste criteria. We moeten kijken naar netwerk van variabelen die we theoretisch 

verwachten, én we moeten kunnen aantonen dat ze toegeschreven wordt aan het construct (bv. 

wanneer men een verband vindt tussen bv. SAT in VS als toegangsproef voor hoger onderwijs en 

slaagkansen in het hoger onderwijs, of punten op einde eerste jaar hoger onderwijs, kan dit verband 

dan ook verklaard worden vanuit het construct?). 

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

→ Samenvatting van consistenties die we geobserveerd hebben, gaan niet item per item bekijken. 

Bv. er is heel veel onderzoek naar het gebruik v intelligentietesten en de relevantie v intelligentietesten voor de 

praktijk. We nemen dan de totaalscore vanop intelligentietesten en we kijken wat het verband is met werksucces 

en schoolsucces. 

Twee typen relaties:  

1. Relaties tussen de test en andere methoden om hetzelfde en onderscheiden constructen te meten: 

TREKVALIDITEIT 

2. Relaties met maten van andere constructen: NOMOLOGISCHE VALIDITEIT → maten van andere 

constructies waarbij we duidelijke theoretische verwachtingen hebben van hoe die correlaties moeten 

zijn. 

TREKVALIDITEIT EN DE MULTITREK -MULTIMETHODE MATRIX 

• Construct niet steeds ingebed in sterk uitgewerkt theoretisch kader, soms gewoon lekenconstructen: 

niet goed voor nomologisch netwerk, maar wel voor convergente en divergente validiteit. 

Als je verschillende methoden gebruikt om hetzelfde te meten, dan moeten die ongeveer dezelfde 

uitkomst hebben. 

• Trekvaliditeit = construct mag niet aan één enkele methode verbonden zijn, noch ongehoord 

redundant met andere constructen 

Vinden we verbanden met andere dingen (dan mogen die verbanden niet te groot zijn), als je 

verschillende methoden gebruikt, moet je tot zelfde conclusie komen. 

Twee typen redundantie 

1. Gewenste: over methoden (gewenste overlap met andere methodes voor hetzelfde kenmerk, je wil tot 

dezelfde conclusie komen) 

2. Ongewenste: met andere constructen (zelfde methode voor verschillende kenmerken mogen niet te 

sterk samenhangen want kan wijzen op methode variantie, je hebt overlap die je eigenlijk niet wil) 

Multimethode-multitrekmatrix (Campbell & Fiske, 1959): je kan gewoon verschillende constructen die wel 

samenhangen maar onderscheiden zouden moeten zijn, gaan meten met verschillende methoden. 
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Gewenst en ongewenste redundantie, 

vinden we overlap tussen metingen (Als ze 

gewenst zijn = redundant, ongewenst = je 

hebt overlap die je eigenlijk niet wil).  

Je hebt verschillende trekken 

(psychologische kenmerken bv 3 

persoonlijkheidskenmerken). Je gaat die 

meten met verschillende methoden (bv via 

self report en peer ratings). 

• Gewenste redundantie = de overlap die je vindt wanneer je dezelfde trekken meet, met verschillende 

methoden (je komt tot dezelfde conclusie)  

Bv als je meerdere informanten bevraagt, hebben allemaal zelfde mening, komt overeen, zelfde 

conclusie  

Bv warmte volgens de peers, en warmte volgens de zelfbeschrijving  

• Ongewenste redundantie = je wil niet dat correlaties tussen verschillende trekken en verschillende 

methoden zeer hoog zijn  

Je wil dat de monomethode correlaties niet te hoog zijn  

Hier is een stuk een probleem met de zelfrapportage (.70), je verwacht dat de methode die andere trekken meet, 

dat die correlaties laag zijn  

Trekvaliditeit gaat na of je voor een bepaalde trek dezelfde conclusies bekomt door met verschillende methoden 

te meten en correleert die trek niet te hoog met andere trekken? 

Je hebt verschillende trekken, psychologische kenmerken (Dependence, Warmth and Sociability), je meet die 

met verschillende methoden (nl. Self-Report en Peer-Ratings). Je wil dezelfde uitkomst als je een 

persoonlijkheidskenmerk meet met verschillende methodes.  

Je wil niet dat correlaties tussen verschillende trekken, maar met dezelfde methode zeer hoog zijn. Dat zien we 

hier wel, waarbij bij zelfrapportage Warmth en Sociability op dezelfde manier gaan behandelen.  

Nagaan of je voor een bepaalde trek zonder uitgebreid theoretisch model, of je met verschillende methodes tot 

zelfde uitkomst komt, en dat je voor dezelfde methode voor verschillende kenmerken wel tot andere uitkomsten 

komt. = trek validiteit. 

Dit is een voorbeeld waarbij drie gerelateerde persoonlijkheidsconstructen worden gemeten op 2 manieren (zelf- 

en peerrapportage). Als je ervanuit gaat dat je persoonlijkheid op die twee manieren kan onderzoeken, dan zou 

je tot dezelfde conclusies moeten kunnen komen. Je veronderstelt dat ze samenhangen, maar toch 

onderscheiden zijn. Dus je verwacht correlaties tussen 3 trekken, maar ze zouden niet te hoog mogen zijn.  

Er is al een probleem met de zelfrapportage, want al hoge correlatie en onbetrouwbaarheid op 2 metingen. Je 

kan ook de diagonaal bekijken en daar moeten ze zo hoog mogelijk correleren. Correlaties in driehoeken zouden 

lager moeten zijn dan wat je ziet in de diagonaal en dat is hier oké! 
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NOMOLOGISCHE VALIDITEIT EN NOMOTHETISCHE SPANWIJDTE  

• Nomologische validiteit = overeenkomst tussen theoretische relaties van construct en geobserveerde 

relaties met andere variabelen 

• Nomologische ruis (probleem):  

o Ongewenste impact van methodefactoren (werken met multimethodebenadering). We 

vinden verbanden tussen andere variabelen, niet omdat die door het construct aanwezig zijn, 

maar door methodefactoren. Je vindt bv. een verband tussen intelligentie en school niet 

omwille van cognitieve vaardigheden, maar bv. door een extra (ruis)variabele, nl. angst en 

stress voor testen (kind presteert niet goed op examen omdat het in een prestatiecontext zit). 

• Verschillen in scorebetrouwbaarheid: Bv. een algemene vage beoordeling vragen aan de supervisor van 

hoe goed die werknemer het doet op het werk. Het criterium is niet betrouwbaar, daardoor vinden we 

niet de verbanden die we zouden moeten vinden 

• Nomothetische spanwijdte (niet alleen naar theoretisch verwachte verbanden) = Empirisch netwerk van 

relaties van test met: 

o Metingen van andere constructen 

o Andere metingen van zelfde construct 

o Criterium gedrag 

Alle mogelijke relaties die een testscore kan hebben met scores op andere testen, het verwijst naar alle 

mogelijke verbanden tussen je testscore en allerlei criteria.  

Bv. de WISC-V is een test met een heel grote nomothetische spanwijdte, het correleert met hoe lang je 

naar school zal gaan… het correleert met heel veel. 

STERKE VERSUS ZWAKKE CONSTRUCTVALIDERING 

Sterke constructvalidering: duidelijke theorie + deductieve benadering 

Zwakke constructvalidering: geobserveerde relaties zonder duidelijk theoretisch kader, vinden we 

systematische relaties?  

Het ene is niet beter dan het andere, het hangt af van met welk construct je bezig bent. Want het kan ook goed 

zijn om een nieuw construct te ontwikkelen. Wat we moeten doen hangt af hoe sterk de theorie ontwikkeld is 

onder ons construct. 

Maar interactie tussen Leibnitziaans (heel sterk theorie gestuurd) en Lockiaanse onderzoeksbenaderingen 

(kijken naar wat de data ons verteld, meer empiristisch). 
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Bovenstaand schema is een samenvatting van alles: 

Men maakt eerst een onderscheid tussen testdomein en non testdomein (= de realiteit, de wereld waarin 

personen functioneren/leven). We zijn zelden alleen geïnteresseerd in het testdomein, we willen ook iets kunnen 

voorspellen over de realiteit. 

Testdoel: 

• Inhoud van de test: is hetgeen wat in onze test zit relevant voor het non-testdomein waar we een 

uitspraak over willen doen? 

• Performance processes: trekken, gedragdsklassen… 

• Hoe reageren personen op die items/opdrachten = substantieve component (= de relaties tussen de 

items op zich, kijken naar de interne structuur)  

• Theorie ontwikkelen over hoe die reacties tot stand komen = construct representation. 

• Kijken hoe onze testscores samenhangen met theoretisch verwachte andere constructen = 

nomologische validiteit.   

• Toegepaste fenomenen (bv slagen, opleiding, werksucces)  

• Multiple measures of construct: als ik een andere meting neem, hangt dit dan ook samen?  

• Externe component: de relatie met wat er in de test gebeurt en wat er in de non-test omgeving gebeurt  

• Structural fidelity: wanneer je denkt dat er sprake is van een bepaald psychiatrische diagnose, dan moet 

je zorgen dat de structuur van je test ook zo is opgesteld  

Constructvaliditeit is dus niet zomaar een cijfertje, maar is een kwestie van een geïntegreerd oordeel op basis 

van 4 grote bronnen van informatie (info over interne structuur, over de inhoud van de test, info over externe 

correlaties…). Deze bronnen van info moeten we bestuderen om een uitspraak te kunnen doen over de 

constructvaliditeit. We doen een uitspraak over de constructvaliditeit door verschillende info samen te nemen. 

Het is een kwestie van maten. 

Interpretatie figuur: 

Heel groot onderscheid tussen 

• Het testdomein 

o Je hebt de inhoud 

▪ Inhoud moet relevant en representatief zijn voor wat in het niet-testdomein zit. 

o Item/taak-responsconsistenties 

▪ Substantieve component: beantwoorden de responsconsistenties aan wat we 

verwachten? 

▪ Deze gaan we samenvatten in een testscore  

o De testscores  

▪ Samenvatten in testscore met metrisch model (vb. factoranalyse, klassenmodel… idee 

van structurele fideliteit is belangrijk (fenomeen dat zich voordoet in de realiteit en 

de manier waarop het werkt moet weerspiegeld worden met hoe we omgaan met 

concrete gegevens)) 

▪ We kunnen doen aan construct representation (nagaan hoe welke onderliggende 

causale processen leiden tot dat gedrag en de score op dat instrument)  

o De trekvaliditeit: zie hierboven! 

 Constructvaliditeit is een kwestie van maten: het is niet één ding, maar het is het samenbrengen van al de 

verschillende bronnen van informatie  
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• Niet-testdomein:  

o Nomologische validiteit: onze testscores moeten op een systematisch en voorspelde manier 

samenhangen of niet samenhangen met metingen van andere construct  

o Criterium gerelateerde aspecten van validiteit: de testscores in verband brengen met 

toegepaste criteria  

o Nomothetische span: correlatie van meting met construct en meting zonder construct: kijken 

naar hoe uitgebreid het netwerk van correlaties van deze metingen zijn.  

o De externe component… heeft te maken met het verband(en) tussen wat je vindt met 

operationalisering met bepaald construct in vergelijking met wat in de realiteit gebeurt. 

SOORTEN GEGEVENS EN ANALYSES  

• Beoordelings- en logische analyses 

• Correlatie- en covariantie-analyses 

• Analyses van het proces 

• Analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd 

• Gevoeligheid van scores voor experimentele behandelingen en manipulatie van condities 

BEOORDELING- EN LOGISCHE ANALYSES  

Aan experten vragen om inhoud te beoordelen, op mogelijke bias, bv. bepaalde taalgebruik die vele personen 

niet zullen begrijpen…. Op basis daarvan denk je na wat rivaliserende hypothesen kunnen zijn, en mogelijke 

alternatieve verklaringen voor betekenissen.  

Identificeren van mogelijke rivaliserende hypothesen voor score-interpretatie: 

• Uitbreiden van itempool 

• Aanpassen van antwoordformaat: bv. gevoelig voor responsstijl (mensen die bv. vaak extreem scoren) 

• Aanpassen van procedure: bv. (bv tekst voorlezen in plaats van geschreven als je probleem van dyslexie 

wil aanpakken). 

• Keuze van data-analyse 

Voorbeeld: test voor leesbegrip 

• Alternatieve hypothesen (waarom lossen mensen deze test goed op?): woordenschat, geheugen, 

leessnelheid → misschien niet leesbegrip en stel je matchingvragen waardoor het gewoon geheugen is 

en dat je u iets herinnert. 

• Mogelijkheden (om op te lossen): aanpassen woordenschat (bv. zorgen dat het frequente woorden zijn, 

dus niet op basis van goede woordenschat), minder directe matching vragen (vragen op andere manier 

formuleren, vragen die inzicht vragen), tijdslimieten aanpassen (mensen genoeg tijd geven). 
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CORRELATIE- EN COVARIANTIE-ANALYSES 

MULTIMETHODE-MULTITREK 

Hoe correleert mijn test met andere testen/toegepaste criterium? 

• Convergentie van indicatoren 

• Onderscheidingsvermogen ten overstaan van andere constructen (wat we meten mag niet te sterk 

samenhangen met een ander construct, bv. schaal gemaakt over alleen zijn (constructief) vs. 

eenzaamheid (negatief), ben je in plaats van eenzaamheid niet depressie aan het meten? Het correleert 

maar valt er niet mee samen) 

• Consistentie over methoden: wat hetzelfde meet, zou moeten correleren, consistentie over methoden. 

EXPLORATORISCHE FACTORANALYSE  

→ Hebben op voorhand geen theorie, het is een inductieve benadering. 

• Beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematrix 

• Factorinterpretatie = te toetsen hypothese → Wat betekent die factor nu? Is ook een te toetsen 

hypothese, stel de ene factor gaat over eenzaamheid en andere over alleen zijn, dan zouden die ook 

met iets verschillend moeten correleren (bv: mensen die alleen zijn kunnen nog wel exploreren). 

• Zowel convergente (alle subtesten die op dezelfde factor laden delen iets) als divergente informatie 

(items die op andere factor laden, zaken die verschillend met iets samenhangen).  

• Onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen van theorie 

CONFIRMATORISCHE FACTORANALYSE 

Op voorhand specifiëren hoe het model eruit moet zien. 

• Deductieve benadering 

Typische lichamelijke klachten, die samenbrengen, hier kwam een duidelijke vijf factoren structuur uit. = 

exploratorisch 

Voorbeeld: onderzoek naar lichamelijke 

klachten (sommige hebben meer klachten 

dan anderen), hypothese dat er 

onderscheid gemaakt kan worden tussen 

waar die klachten zich bevinden (5 grote 

factoren van lichamelijke klachten):  

→ Hoofd-nek, borstkas, buik, 

temperatuurschommelingen, algemene 

vermoeidheid/gebrek aan energie, zowel 

bij studenten als volwassenen vindt men 

een 5-factoriële structuur maar als je gaat 

kijken naar die ladingen zie je toch wel 

cross-ladingen en bij vervolgonderzoek 

bleek het hiërarchische model het beste te 

werken. 
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Confirmatorisch: nagegaan hoe het zit met de 

structuur, gekomen tot dit hiërarchisch model, 5 

lichamelijke klachten factoren.  

Je ziet de ladingen in drie groepen. Lichamelijke 

klachtenfactoren zijn onderling wat gecorreleerd.  

Op voorhand specifiëren welk item op welke 

factor gaat laden (op voorhand al theorie nodig), 

toetsen hoe goed theoretische model past bij de 

gegevens. 

 

 

 

REGRESSIEANALYSE, PADANALYSE EN STRUCTURELE VERGELIJKINGSMODELLEN  

• Modelleren van causale structuur: kunnen we causaal model toepassen op de gegevens? 

Vlamingen, Vlamingen met Turkse afkomst en Turken uit Turkije. Lichamelijke reacties die men rapporteert in 

emotionele gebeurtenissen. Ze denken dat er een verschil is in lichamelijke reacties, Niet-Westerse personen 

gaan meer somatiseren, Westerse mensen gaan meer psychologiseren.  

Er waren vier factoren te onderscheiden, Vlamingen het 

minst lichamelijke reacties, Turken het meest en 

Vlaamse turken ertussen. Ze rapporteren vooral andere 

emoties, die samengaan met lichamelijke reacties, dus 

heeft minder te maken met het somatiseren op zich. 

Gevoelens die mensen rapporteren, verschillen werden 

kleiner of vielen weg door te controleren voor de 

verschillende emoties. Heet niet te maken met 

algemene somatisering, maar negatieve gevoelens 

rapporten die vooral samengaan met meer lichamelijke 

gevoelens. 

PROCESANALYSES 

Hoe komen ze tot bepaalde antwoorden? Kan op verschillende manieren: 

• Protocolanalyses: bv. mensen laten opschrijven wat ze doen, luidop laten nadenken en dat analyseren. 

• Computermodellering: bv. computermodellen en hoe verschillen in grootte van werkgeheugen 

verschillen kunnen verklaren in scoren op de Raven Progressive Matrices. Op basis van dit model kijken 

welk item moeilijker zou moeten zijn dan andere items. 

• Chronometrische analyses: bv. reactietijden bestuderen, kijken hoe snel mensen iets oplossen 
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• Cognitieve correlaten: je neemt bijkomende metingen af en welke cognitieve processen correleren met 

het succes, gekeken hoe mensen taak oplossen van visuele en verbale weergave (enerzijds kijken naar 

verschillen in reactietijden (analyse hierboven), ook kijken naar cognitieve correlaten (bv: verbale 

intelligentie correleert meer met verbale weergave, idem voor visualisatie die meer correleert met 

visuele intelligentie). Hypothese vormen over de nodige processen en dan afzonderlijke metingen voor 

die processen opnemen, kijken waarmee ze het hoogst correleren 

• Analyse van de redenen: waarom doe je iets, mensen laten verantwoorden 

• Analyse van de oogbewegingen: wanneer mensen drie dimensionale rotaties doen, kan je kijken naar 

verschillen in oogbewegingen. 

• Analyse van de systematische fouten 

• Analyse van de strategieën en stijlen van taakprestatie (individuele verschillen): gaan mensen een taak 

op verschillende manieren oplossen? (Bv: hoe oriënteert men zich in een omgeving).  

MATHEMATISCHE/PSYCHOMETRISCHE MODELLERING 

Complexiteitsfactoren (vb. encoderingscomplexiteit (hoe complex is de figuur op zich: bv. kubus vs complexe 

figuur) + transformatiecomplexiteit (hoeveel moet je de figuur roteren om tot het correcte antwoord te komen?) 

= moeilijkheid geometrische analogieën) → wat maakt een item moeilijk of gemakkelijk? Moeilijkheid was 

functie van complexiteit van encodering en transformatie.  

Subtaken (vb. genereren (alternatieven generen) + beoordelen (hoe goed de alternatieven zijn) = divergente 

productietaak) 

ANALYSES VAN GROEPSVERSCHILLEN EN VERSCHILLEN DOORHEEN DE TIJD  

Longitudinale analyse: relatieve stabiliteit en ontwikkelingsveranderingen → naarmate mensen ouder worden 

zullen ze wel beter scoren, en taken beter doen, maar ten opzichte van anderen zullen ze wel op dezelfde plaats 

blijven.  

Verschillen tussen vooraf gekende groepen: Stel dat je een psychopathievragenlijst maakt, dan kan je 

verwachten dat de score op zo’n lijst bij een groep studenten lager is dan de score bij een groep mensen in de 

gevangenis. Niet dat iedereen die in de gevangenis terecht komt psychopaat is, maar de kans is daar wel 

beduidend hoger. Je gaat dus vooraf bepalen bij welke groepen je hogere scores verwacht, en dan ga je na of dit 

ook klopt.  

Verschillen tussen experts en beginnelingen: kwalitatieve verschillen → Experts pakken taken niet sneller aan, 

maar ook op een betere manier. 

Test-hertestbetrouwbaarheid overeenkomstig het construct (vb. trek vs gemoedstoestand), als je een test op 

verschillende momenten afneemt, dan moet die test-hertestbetrouwbaarheid niet altijd heel groot zijn, gewoon 

zo groot als je theoretisch verwacht. Als je verwacht een stabiel kenmerk te hebben, moet die wel zo groot 

mogelijk zijn, stel je hebt een maat van de emotie ‘kwaadheid’, dan verwacht je geen grote test-hertest 

correlatie. Als je dan wel een grootte test-hertestbetrouwbaarheid vindt, dan meet je waarschijnlijk een 

persoonlijkheidskenmerk in plaats van een emotie. 

Veranderingen in scoreniveau, scorevariabiliteit en dimensionale structuur. Dat kan samengaan met verschillen 

tussen groepen. Als we een depressieschaal afnemen in een normale populatie tendeert die unidimensioneel te 

zijn. Verschillende aspecten van depressie, cognitief, affectief en lichamelijk, blijken unifactoriaal te zijn. Als men 

het ene meer heeft, heeft men het andere meer. De meesten hebben die klachten weinig. Als je gaat kijken 

binnen een populatie van depressieve mensen, tendeert dat trifactorieel te zijn. Bij de ene mens zijn er meer 

lichamelijke klachten, bij anderen meer cognitieve klachten, bij nog anderen meer affectieve klachten. Ze scoren 

overal wel verhoogd op, maar er is variabiliteit.  
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SCOREGEVOELIGHEID VOOR EXPERIMENTELE BEHANDELING EN MANIPULATIE VAN CONDITIES  

Stel je hebt een depressiemeting, en er is een therapie die evidentie heeft dat de meting goed werkt bij therapie, 

dan zullen mensen met depressie in het begin hoger scoren dan na de therapie. Klopt dit ook met wat je vaststelt? 

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

Systematische manipulatie van itemeigenschappen of testcondities (instemming belangrijker onder hoge 

tijdsdruk).  

Bv. Items op 5-punten Likertschaal of 10-punten: vaak bij 10 puntenschaal geen verschillen vinden en bij 5 punten 

wel, je kan een conditie hebben met en zonder tijdslimiet en instemmingstendens wordt sterker bij tijdslimiet. 

Dit heeft ook te maken met hoeveel tijd mensen kunnen/willen besteden aan een item. Als ze snel moeten 

antwoorden zullen ze een meer algemene score hebben, is er geen tijdsdruk dan zullen ze ieder item meer 

specifiek bekijken en zal er meer variatie zijn. 

VERALGEMENING VAN CONSTRUCTBETEKENIS  

Als we een instrument ontwikkelen voor een bepaalde groep mensen, in een bepaalde context, hoe kunnen we 

dit generaliseren naar een andere context en andere leeftijden? Een test wordt in eerste instantie ontwikkeld 

voor een bepaalde doelgroep en in een bepaalde context, en daarvoor ga je eerst validiteit onderzoeken. Pas 

daarna kan je je de vraag stellen of je die test kan generaliseren naar andere contexten, doelgroepen, tijdstippen 

of taken. 

Generaliseerbaarheid van betekenis van testscores mag niet worden verondersteld. 

• Populatiegeneraliseerbaarheid: Als je een test gemaakt hebt voor een bepaalde populatie, kan je die 

afnemen bij een andere populatie en de scores dan op dezelfde manier interpreteren? Stel dat je een 

test gemaakt hebt voor Vlaamse kinderen, in welke mate kan je dat dan ook gebruiken bij allochtone 

kinderen? Cfr. Aandachtstest bij Australische kinderen vs Belgische kinderen: Australische kinderen 

focussen op snelheid en Vlaamse kinderen op correctheid. 

• Ecologische generaliseerbaarheid: standaardisering als mogelijke bron van verschillen → kan dit 

gegeneraliseerd worden naar een reële situatie? (Bv. bij luchtvaartmaatschappij kijken hoe snel die 

reageren in een testsituatie, in de realiteit krijgt men nog te maken met allerlei andere factoren zoals 

angst, stress… wat niet plaatsvindt in de testsituatie) 

• Temporele generaliseerbaarheid: stabiliteit & continuïteit (weten dat flynn-effect zich voor doet bij 

intelligentie: want IQ is beter geworden over generaties heen).  

• Taakgeneraliseerbaarheid: van assessment naar reële taak. Dat is bijvoorbeeld relevant wanneer we in 

een selectiecontext zitten en we werken met assessmentcenteroefeningen waarbij je mensen in de 

selectiecontext een heel concrete situatie aanbiedt die typisch is voor het werk. De resultaten hierop 

worden dan gebruikt als predictor voor hoe de mensen echt in de job zouden functioneren. Maar we 

moeten daar voorzichtig mee zijn, we moeten onderzoeken of het inderdaad generaliseerbaar is naar 

de echte werkvloer, want misschien spelen er in de testcontext factoren mee die deze 

generaliseerbaarheid beperken, zoals test anxiety. Maar opnieuw, het is niet sowieso een probleem en 

het is niet sowieso in orde, we moeten het onderzoeken. 

→ Generaliseerbaarheid is NIET validiteit!!! Wil niet zeggen omdat je een taak niet in een context kunt 

gebruiken, dat het instrument niet valide is. Generaliseerbaarheid moet steeds onderzocht worden, en 

als je dat in een andere context wil gebruiken, moet je bijkomend onderzoek doen.  
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CONSEQUENTIE ALS BASIS VOOR TESTINTERPRETATIE: WAARDENIMPLICATIES   

WAARDEN EIGEN AAN VALIDITEIT  

We proberen zo objectief mogelijk te werken, maar kunnen niet aan waarden ontsnappen! 

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

gebracht. 

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

met Franse “valoir” wat betekent “waard zijn” → Als iets valide is, zeggen we dat het waardevol is.  

WAARDEN ALS VERTEKENING EN ALS BRON VAN BETEKENIS  

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

scientific purposes” → Wanneer niet-wetenschappelijke overtuigingen, interesses, doelen, een invloed gaan 

hebben op uw wetenschappelijk onderzoek, dan zorgen ze voor bias. 

Ze leiden tot een vertekening wanneer we a priori overtuigingen hebben die een rol gaan spelen in ons 

wetenschappelijk werk en dat proces moeilijk gaat maken! Door weigeren dat te bespreken, geef je toe dat er 

iets is maar dat het niet mag getoond worden.  

Maar waarden zijn ook intrinsiek relevant, vb. beroepsethiek 

Wanneer +/-  “Values make for bias, not when they dictate problems, but when they prejudge solutions” (Kaplan) 

→ Wanneer je op basis van jouw waarden op voorhand al beslist wat uit het onderzoek moet komen. We kunnen 

waarden niet aan de kant zetten, ze kunnen goed zijn, maar ook erg problematisch (wanneer ze leiden dat we 

bepaalde antwoorden niet willen herkennen, leiden ze tot bias). 

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

BRONNEN VAN WAARDENIMPLICATIES BIJ METINGEN EN CONSTRUCTEN  

De waarde van constructnamen 

• “Flexibiliteit versus rigiditeit” versus “Verwarring versus consistentie”: flexibiliteit (+) en verwarring (-) 

impliceren dat er verschillende strategieën worden gebruikt, regiditeit (-) vs consistentie (+) zeggen dat 

je op dezelfde manier een methode zal worden gebruikt. Hoe je score labelt is een bepaalde waarde-

implicatie.  

• “Geïnhibeerd versus impulsief (-)” of “zelfcontrole versus expressiviteit (+)”: ofwel twee negatieve 

polen, als je je construct zo benoemd moet je meer rond het midden zitten dan is het positief, of twee 

positieve polen zoals zelfcontrole vs. expressiviteit, hier zal het meer afhangen van de context of het 

positief of negatief is. Nagaan of de waarde-implicaties kloppen. 

• “Stress” (-) versus “uitdaging”(+): bv. als je een meting ontwikkelt voor psychopathie, en je scoort daar 

hoog op, dan wil dat zeggen dat je een gevaar bent, maar als je dat niet kan aantonen dan gebruik je die 

labeling onterecht.  

• Streven naar trekimplicaties en evaluatieve implicaties van de naam, of uitklaren van conflicterende 

waardenimplicaties. Je moet rekening houden met de context. We zorgen ervoor dat de naam die we 

geven aan onze constructen overeenkomt met die waarde. Als het gaat om flexibiliteit of rigiditeit, dan 

moeten we vinden dat mensen die hoog scoren op flexibiliteit beter functioneren  mensen die er laag 

op scoren en bestempeld worden als rigide inderdaad minder goed functioneren. 

• Constructen verwijzen zowel naar mogelijke (bv. denken over de toekomst) als actuele relaties. 
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De waarde van theorieën: afhankelijk van de theorie ga je ook naar andere dingen kijken, en hoe we de data 

zullen interpreteren.  

• Ook bredere theorieën bepalen hoe observaties worden geïnterpreteerd 

• Voorbeeld: intellectuele vaardigheden 

o Oorsprong en ontwikkeling 

o Beperkingen en mogelijkheden van leren 

o Favoriete onderzoeksbenaderingen 

o Impliciete waardenovertuigingen over aard van mens-zijn en maakbaarheid van de mens 

De waarde van ideologieën: bredere maatschappijvisie die je hebt 

• Ook ideologieën geven perspectief en richting 

• Ideologie = een complexe configuratie van gedeelde waarden, affecten en overtuigingen die een 

interpretatiekader van de wereld bieden 

• Vb. institutioneel-universalistisch paradigma versus participatorisch-selectivistisch paradigma 

METHODOLOGIEËN VOOR IDENTIFICEREN VAN WAARDEN EN WAARDENVERTEKENINGEN  

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

• Kantiaanse (kijken naar alternatieve verklaringen, verklaringen die niet noodzakelijk tegengesteld zijn.), 

Hegeliaanse (conflict opzoeken, tegengestelden theorieën met elkaar confronteren) en Singeriaanse 

(niet enkel theorieën op zich bekijken, ook de waarden en onderzoeksdomein op verschillende manier 

benaderen) benaderingen  

→ Niet consensus maar conflict: waarden zijn er, maar we moeten ze zeer expliciet aan de orde stellen.  

• Ook waardenimplicaties moeten empirisch ondersteund en rationeel onderbouwd worden.  

EVIDENTIE ALS BASIS VOOR TESTGEBRUIK: CONSTRUCT VALIDITEIT + RELEVANTIE + UTILITEIT  

CONSTRUCT VALIDITEIT  

Construct validiteit: oordeel over relevantie, utiliteit en passendheid alleen in licht van scorebetekenis. We 

willen weten wat we meten en kunnen aantonen dat we een positieve voorspelling hebben omwille van wat we 

meten. 

• Zelfs bij diplomering of voorspellen van jobsucces: achterliggende theorie van curriculum of van job. We 

gaan na wat de cognitieve vaardigheden zijn die iemand voor zo’n diploma moet bezitten, welke 

instrumenten hebben we om die vaardigheden te meten?  

• Correlatie zonder score-interpretatie op zich onvoldoende: vb. predictie van schoolsucces op basis van 

prestatiemotivatie of volgzaamheid. Niet voldoende om gewoon een correlatie tussen instrument en 

outcome te vinden, niet voldoende omdat er potentieel relaties worden gevonden omwille van de 

verkeerde redenen.  

Bv. je wil weten hoe goed iemand het doet op school, het zou kunnen zijn dat hoe goed men het doet 

op school wordt bepaald door hoe volgzaam je bent (bv. rebels iemand krijgt misschien negatievere 

evaluaties), dat is problematisch, want als je schoolsucces beoogt te meten, maar het is eigenlijk 

volgzaamheid, dan kan dit onmenselijke gevolgen hebben. 

Bv. We moeten kunnen aantonen dat de SAT intellectuele vaardigheden meet die je nodig hebt in het 

hoger onderwijs, pas dan kun je verantwoorden dat je het gebruikt voor toelating in het hoger 

onderwijs. 
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RELEVANTIE EN REPRESENTATIVITEIT  

Ten overstaan van (we zijn geïnteresseerd in) 

• Curriculum/ onderwezen stof 

o Prestatie: kennis als resultaat van instructie (bij examens vertrek je van leermateriaal in de les) 

o Competentie: kennis en vaardigheid in inhoudelijk gebied ongeacht hoe ze tot stand gekomen 

is (inhoud kan diverser zijn dan wanneer je prestatie meet), wat zijn de cognitieve processen 

die iemand nodig heeft? 

• Job: wanneer je een selectie organiseert voor een bepaalde job, moet je de vaardigheden, 

persoonlijkheidskenmerken... bekijken of ze relevant zijn voor de job. Zouden goede representatie 

moeten zijn voor de typische situatie die je tegenkomt in de job.  

→ Kijken naar relevantie en representativiteit voor de toegepaste context waarin we het instrument willen 

gebruiken. 

TEST-CRITERIUM RELATIES  

Je gebruikt geen instrument als je niet kan aantonen wat het meet.  

Ook betrouwbaarheid van de criteriummeting. Sommige criteria zijn niet zo betrouwbaar gemeten. Stel dat je 

de relatie wil meten tussen intelligentie en jobsucces, en je meet jobsucces gewoon door aan de werkgever te 

vragen wat hij/zij denkt van die persoon, dan heb je niet alleen het potentieel probleem van 

criteriumcontaminatie (de werkgever beoordeelt in functie van zijn band met de werknemer en niet in functie 

van zijn concrete prestaties), maar heb je ook een probleem met de betrouwbaarheid (want we zien dat die 

beoordelingen niet zo betrouwbaar zijn, namelijk een test-hertest betrouwbaarheid van .60). Dus het kan best 

zijn dat we een goede test hebben, maar weinig test-criterium correlatie niet omdat de test niet goed is maar 

omdat het criterium niet betrouwbaar gemeten werd. 

Ook constructvaliditeit van criteriummeting: 

• Constructirrelevantie: criteriumcontaminatie (bv. uw baas beoordeelt u misschien eerder op hoe goed 

hij met u kan omgaan, in plaats van te kijken naar hoe goed je uw job doet). (Bv. giscorrectie wordt 

meebepaald door individuele bereidheid om risico te nemen).  

• Constructonderrepresentatie: criteriumdeficiëntie (bv. misschien ziet de baas u enkel in vergaderingen, 

en heeft die maar een beperkt zicht op hoe die functioneert in de job, misschien functioneert die minder 

goed in vergaderingen, maar wel goed op andere vlakken, maar dat kan hij niet zien dus zal hij misschien 

niet meenemen in de beoordeling), criterium meet te weinig.  

Test-criterium relaties meestal georiënteerd op convergerende verbanden, zelden op discriminante evidentie 

(andere constructen, methodevariantie). Kunnen aantonen dat het geen of negatieve verbanden heeft met 

andere factoren. We kijken enkel naar de convergerende verbanden en proberen te voorspellen hoe men zal 

scoren op het criterium. Zwakte: Men kijkt zelden naar discriminerende validiteit! 

Selectie- versus classificatiebeslissingen (er is schoolplicht in België, dus iedereen moet naar school: wie moet 

het best naar welke school?): ja/nee versus toewijzing aan behandeling. 

• Je hebt 1 job en er wordt dus maar 1 persoon aangenomen (= selectiebeslissing)  

• We hebben een aantal jobs en gaan kijken waar iemand het beste functioneert (=classificatiebeslissing). 

Het is voor iedereen belangrijk om accurate beslissingen te nemen. 
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Concurrente versus toekomstige (wat gebeurt er in de toekomst = predictieve validiteit) criteria. Als je kijkt naar 

de opleiding geneeskunde, dan is die in het begin zeer theoretisch, naar het einde toe moet je meer kunnen 

interageren met patiënten, waardoor het psychologisch instrument ook beter voorspelde.  

→ Kijken naar concurrente validiteit = in welke mate voorspelt die test gelijktijdig een belangrijke outcome 

variabele. 

Je kan bv. een intelligentietest afnemen en de huidige schoolresultaten van een kind opvragen op te vergelijken. 

Dat geeft wel belangrijke info, maar dat is vaak niet ons doel. Meestal willen we iets voorspellen, bv. hoe een 

kind het later zal doen in de opleiding of in de job. Dat zijn dan de toekomstige criteria. Die worden dikwijls niet 

onderzocht omdat dat veel geld kost en moeilijker is om te onderzoeken dan criteria die je op hetzelfde moment 

kan onderzoeken. 

BESLISSINGSUTILITEIT  

Hoe zinvol is het om het instrument te gebruiken?  

Niet alleen sterkte van test-criterium relatie, Maar ook: 

• Base rate: proportie individuen die potentieel zouden slagen in programma of in job 

• Selection ratio: proportie individuen die boven de predictor cutoff scoren 

• Kosten die de testing met zich meebrengt 

Rekening houden met fairheid. 

Visuele representatie van een correlatie. Hier zie je 

4 verschillende effecten: grote wolk (lage test-

criterium correlatie) tot een kleine wolk (hoge test-

criterium correlatie)  

We moeten kijken voor welke mensen we de juiste 

uitspraak doen:  

• Succes: wanneer we zeggen “we nemen 

iemand aan en die persoon is ook 

succesvol in zijn job/opleiding”  

• Reject: “niet aanwerven, niet toelaten en 

als die persoon zou toegelaten worden zou 

die persoon inderdaad falen” 

→ Voor kwadrant linksonder en rechtsboven doen we de juiste uitspraak, maar voor kwadrant rechtsonder en 

linksboven doen we de verkeerde uitspraak: we zeggen hire maar ze zijn niet succesvol of reject maar ze hadden 

het wel gekund. We willen zo weinig mogelijk ten onrechte weigeren/toelaten en dat is mede afhankelijk van 

het test-criterium correlatie.  

Bv. We werven iemand aan of we werven iemand niet aan, iemand functioneert voldoende in de job of iemand 

functioneert niet voldoende in de job.  

• De base rate is de kans dat iemand in de populatie voldoende functioneert. Als je gewoon iedereen zou 

aanwerven die solliciteert, dan kan je uitdrukken in een procent hoeveel er daarvan goed presteren in 

de job. Dat is de horizontale lijn: Wie erboven zit functioneert voldoende, wie eronder zit functioneert 

niet voldoende.  
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• De selectieratio houdt in dat je op basis van de testuitslagen een groep mensen gaat verwerpen/niet 

aanvaarden een groep mensen wel aanwerven.  

Zo kan je elke figuur opdelen in vier delen:  

1. Mensen die je aanwerft en goed functioneren 

2. Mensen die je aanwerft en die onvoldoende functioneren 

3. Mensen die je niet aanwerft en het niet goed zouden doen 

4. Mensen die je niet aanwerft maar die het wel goed zouden doen.  

Wat zien we nu? Naarmate de test-criterium correlatie hoger worden (het verband tussen de test- en 

jobprestatie wordt sterker), ga je minder fouten maken bij selectie. Je gaat meer mensen terecht aanwerven en 

meer mensen terecht afwijzen. Hoe groter test-criteriumcorrelatie, hoe meer mensen je terecht zou 

onderverdelen. 

Taylor-Russell Tabel: 

Base rate: als je niet selecteert, wat is de kans dat 

iemand succesvol zal zijn? Dan ofwel 30%,50% of 

70% 

Level of validity: mate waarin test en criterium 

correleren, 75 is ontzettend hoog.  

Selection: hoe sterk/streng kunnen we 

selecteren. Wanneer de correlatie nul is bij test 

en criterium dan is het gewoon de base rate.  

Ook base rate en selection ratio zijn belangrijk: 

wat is de kans op succes in jouw populatie. Stel dat je niet selecteert, wat is de kans dan dat die persoon succesvol 

zal zijn? → Als er een nulcorrelatie is, dan maakt je selectieratio niets uit en komt deze overeen met base rate.  

→ Kijken op basis van base rate en selectie ratio wie je zal aanwerven in functie van test-criterium correlatie, 

dan kan je zien welk percentages succesvol zal zijn. 

Verschillende mogelijke test-criterium correlatie: van 0-correlatie (test voorspelt niets) - .75(test voorspelt veel). 

Als jouw test niets voorspelt, zal je test niets bijbrengen. Naarmate die test-criterium correlatie toeneemt, zie je 

de kans toenemen bij de mensen die je selecteert dat mensen succesvol zijn, maar dat hangt af van de selectie 

ratio. 

Zinvol: hangt af van de base rate, als er relatief weinig mensen slagen en we hebben een zeer goede test en 

kunnen streng selecteren, dan zal bijna iedereen van de geselecteerde groep slagen. 

• De eerste situatie (.30) wil zeggen dat als je iedereen zou aanwerven, dat je 30 procent kans hebt dat 

de persoon goed functioneert op het werk.  

• Bij .50 heb je 50 procent kans 

• Bij .70 heb je 70 procent kans. Dat staat voor een gemakkelijke job, een middelmatig moeilijke job en 

een moeilijke job.  

De volgende kolom zijn vier mogelijke testcriteriumcorrelaties.  

• De eerste is 0: Een perfect slechte test, de test is niet gecorreleerd met jobprestatie.  

• Dan heb je nog een kleine correlatie (.25), 
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• Een substantiële correlatie (.50)  

• Een hele grote correlatie (.75).  

Tenslotte heb je nog de selectieratio: Hoeveel procent vd sollicitanten gaan we aanwerven? Dat kan gaan van 

maar 5% (heel streng) tot 95% (je werft vrijwel iedereen aan).  

Wat zien we nu? Met een zwakke test, maar met een heel strenge selectieratio, kan je al een substantiële 

verbetering bekomen bij het personeel.  

→ Als je een moeilijke job hebt, waar maar 1/3 goed zou functioneren als je niet zou testen/selecteren, en je 

test wel maar met een heel slechte test, dan doe je eigenlijk niet beter dan die 30 procent. Als je test een beetje 

goed is (.25) en je bent al heel streng in het selectieproces (.05), heb je al 50 procent kans op goede werknemers. 

Maar als je niet streng zou zijn, je selecteert 70 procent van de sollicitanten, dan doe je eigenlijk niet veel beter 

met je zwakke test, je gaat dan van .30 naar .34 die het goed doet.  

Als je dan kijkt voor een gemakkelijk job (70 procent doet het sowieso goed) en je gebruikt een zwakke test (.25) 

en we nemen maar 5 procent aan, dan gaat al 86 procent van de werknemers het goed doen in de job. Als we nu 

een zeer goede test hebben (.70) en we selecteren streng (0.05), dan gaan we 100 procent goeie werknemers 

hebben.  

Wat we dus kunnen besluiten, is dat de waarde van de testing niet alleen afhangt van de test- criteriumcorrelatie, 

maar ook van de base rate en de selectieratio. 

VALIDITEITSGENERALISATIE 

Intelligentie voorspelt alleen maar goed in bepaalde groepen en niet in andere groepen. Maar heel wat 

meetfouten. 

Specifieke validiteit versus gegeneraliseerde validiteit: grote variatie in criterium-predictorcorrelaties omwille 

van meetfouten en artefacten  

• Administratieve fouten 

• Té kleine steekproeven 

• Correlaties met niet-continue variabelen 

• Beperking van bereik: enkel kijken naar mensen die geselecteerd zijn. 

• Onbetrouwbaarheid van het criterium 

Schmidt & Hunter: niet situatie, maar vooral meetfouten en artefacten (r = .50 tussen ‘general mental abilities’ 

en ‘work sample tests’, prestatie op intelligentietests en jobprestaties) 

Belang van meta-analysestudies voor cumulatie van kennis (maar confirmation bias). Onderzoek rond de 

bruikbaarheid, predicictieve validiteit van een instrument, dit onderzoek samenleggen en kijken of men een 

algemeen effect vindt. Wanneer je een meta-analyse doet en je houdt met die verschillende factoren rekening, 

dan kom je tot de conclusie dat er weldegelijk generaliseerbaarheid is.  

CONSEQUENTIES ALS BASIS VOOR TESTGEBRUIK:  SOCIALE CONSEQUENTIES 

Bv: wegen de voordelen op tegen de kosten? Denk maar aan algemene testen in het middelbaar die u 

misschien een beter beeld geven over slagen in hoger onderwijs, maar dit is heel duur dus is dit wel de moeite 

waard? 
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ANTICIPEREN VAN NEVENEFFECTEN EN BIJPRODUCTEN  

Zijn nadelige effecten het gevolg van constructrelevante of constructirrelevante testvariantie? 

Bv. meerkeuze prestatietoetsen kunnen leiden tot meer nadruk op geheugen en analytische vaardigheden dan 

op divergent denken en synthetische vaardigheden → Je meet ook creativiteit wat dus irrelevant is. 

Bv. stel je gebruikt een intelligentietest met visueel ruimtelijke items, en je gebruikt die als selectietest voor 

psychologen (selecteren om psychologie te kunnen studeren). Mannen doen het hier beter op, dus dan zullen 

we misschien meer mannen dan vrouwen selecteren. Beduidend veel minder vrouwen dan nu, dat is een 

probleem want ruimtelijke operaties kunnen uitvoeren op visueel materiaal is niet belangrijk om psycholoog te 

worden. Niet compleet verkeerd, want je meet wel iets dat samenhangt met de g-factor, maar je gaat vrouwen 

wel benadelen. Gebrek aan validiteit, want je meet iets wat in deze context niet aan de orde is. Voor burgerlijk 

ingenieur zal het geen probleem zijn, want zij moeten dat wel kunnen.  

Bv. aard van het examen heeft impact van hoe mensen studeren, is dit een probleem?  

Dus niet alleen bedoelde doelstelling, maar geheel van effecten (bv. effecten die ook nog mogelijk zijn) moeten 

in rekening worden gebracht.  

VOORGESTELD GEBRUIK AFZETTEN TEGEN ALTERNATIEVEN  

Tegenvoorstellen: gebruik van andere assessmentprocedures (bv. hebben we andere testen (meerkeuze, open 

boek, open vragen… of wat als we gewoon niet testen?) 

Sociale consequenties van gebruik versus niet-gebruik (bv. in de VS kan je geld dat nu voor testen gebruikt wordt, 

misschien het onderwijs optimaliseren als je stopt met testen) 

IMPLICATIES BEKIJKEN VANUIT VERSCHILLENDE WAARDEN -PERSPECTIEVEN 

Bijvoorbeeld distributieve rechtvaardigheid: vaardigheden, inzet, realisaties, billijkheid (wat is billijk in een 

bepaalde context), noden (iedereen moet dezelfde noden krijgen, doen we in België), gelijke mogelijkheden, 

vraag en aanbod op de markt, principe van reciprociteit, algemeen belang, boven een bepaald minimum, 

gelijkheid 

→ Belangrijk: nadenken over mogelijke sociale consequenties en volgens welk distributief rechtvaardigheid 

criterium valt dit te verklaren? Waarom een effect ontstaat, moeten we goed begrijpen. Niet zo gemakkelijk die 

sociale consequenties in te schatten en dat dan te evalueren (want hangt af van de principes die je hanteert) 

  



172 
 

BETROUWBAARHEID/ PRECISIE 
We hebben drie grote criteria om de kwaliteit van het assessment te gaan beoordelen. Het tweede grote 

begrip is betrouwbaarheid of precisie, het derde is fairheid. 

INHOUD  

• Onderscheid tussen systematische en toevalsfouten 

• Oorzaken van onbetrouwbaarheid 

• Betrouwbaarheid binnen klassieke testtheorie 

• Generaliseerbaarheidstheorie 

• Betrouwbaarheid binnen moderne testtheorie 

• Meetprecisie op het individuele niveau 

• Keuze tussen klassieke en moderne testtheorie 

• Betrouwbaarheid en validiteit 

ONDERSCHEID TUSSEN SYSTEMATISCHE EN TOEVALSFOUTEN  

Goed nadenken over de fouten die er bestaan! 

Systematische meetfouten:  

• Construct irrelevante surplus (bv: prestatietest en mensen worden angstig omdat ze geëvalueerd 

worden en presteren daardoor slechter, mensen die hier gevoelig voor zijn zullen dit waarschijnlijk 

blijven hebben)  

• Validiteitsprobleem 

Toevalsfouten: 

• Niet eigen aan meeting of gestandaardiseerde context van meeting 

• Betrouwbaarheidsprobleem (dingen die nu eens voorvallen en de volgende keer niet) 

OORZAKEN VAN ONBETROUWBAARHEID  

Testconstructie: steekproef van inhoud, gedrag, processen (bv. een woordenschattest: kan zijn dat je een zeer 

uitgebreide woordenschat hebt, maar toevallig het woord ‘gefundeerd’ niet kent, heb je dan toch niet zo’n 

uitgebreide woordenschat? Er kunnen veel redenen zijn waarom je dat woord niet kent). Iets wat toevallig in 

het instrument kwam, kan een effect hebben op het resultaat. 

Testafname:  

• Factoren eigen aan testcontext (bv: testafname op maandag of vrijdagochtend) 

• Factoren eigen aan geteste persoon (bv: ziek zijn en zich daardoor niet goed kunnen concentreren) 

• Factoren eigen aan testleider (bv: met de ene testleider klikt het beter dan met de andere, kan helpen 

om beter/slechter mee te werken) 

Testscoring en testinterpretatie (bv: nu gebeurt veel online, vroeger moest je dingen manueel uitrekenen en 

kon je veel fouten maken) 

  



173 
 

BETROUWBAARHEID BINNEN DE KLASSIEKE TESTTHEORIE  

• Basisprincipes van klassieke testtheorie 

• Test-hertestbetrouwbaarheid 

• Parallelle vormen / Alternatieve vormen betrouwbaarheid 

• Interne consistentie 

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

• Betrouwbaarheid in functie van aard van de test 

• Betrouwbaarheidskwesties 

• Grootte van de betrouwbaarheidscoëfficiënten: COTAN 

BASISPRINCIPES VAN KLASSIEKE TESTTHEORIE  

• 𝑋𝑗 (geobserveerde score) = 𝑇𝑗 (ware score) + 𝐸𝑗(fout) 

Assumpties: 

• 𝐸(𝐸𝑗) = 0 → anders geen toeval en validiteitsprobleem 

• 𝜌𝐸𝐸 = 0 → fouten niet gecorreleerd 

• 𝜌𝑇𝐸 = 0 → fouten niet gecorreleerd met ware score 

• 𝜎²𝑋 = 𝜎²𝑇 + 𝜎²𝐸 

•   
→ Betrouwbaarheid is de verhouding tussen de variantie van de ware scores gedeeld door de 

variantie van de geobserveerde scores. 

•  

•  (standaardmeetfout) 

 Betrouwbaarheid proberen schatten, als we dat kunnen, kunnen we de standaardmeetfout berekenen, als 

we dat hebben kunnen we het betrouwbaarheidsinterval gaan berekenen. 

TEST-HERTESTBETROUWBAARHEID 

• Twee afnames  

• Afhankelijk van lengte van het testinterval (meestal 4 à 6 weken voor stabiele kenmerken) 

• Betrouwbaarheid van stabiele kenmerken 

• Foutenbron: testafname (misschien dat die persoon de eerste dag wat moe was, op een ander 

moment van de dag is het misschien beter) 

• Maat: Pearsoncorrelatie (stabiliteitscoëfficiënt) (correlatie tussen afname op tijdstip 1 en tijdstip 2) 

PARALLELLE VORMEN / ALTERNATIEVE VORMEN BETROUWBAARHEID  

• 1 of 2 afnames 

• Indien er nood is aan verschillende versies 

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

• Alternatieve vormen: enkel equivalent in termen van inhoud en itemmoeilijkheid (minder strikt) 

• Foutenbron: testconstructie (bv. woordenschatstest in eerste versie en tweede versie met andere 

woorden) en testafname  

• Maat: Pearsoncorrelatie (correlatie tussen score op eerste versie met score op de tweede versie) 
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INTERNE CONSISTENTIE  

• 1 afname 

• Samenhang tussen items binnen een schaal: evalueren van homogeniteit 

• Foutenbron: testconstructie 

• Drie maten die de interne consistentie nagaan:  

o Split-halfbetrouwhaarheid: Spearman-Brown formule 

 
o Belang van testlengte (hoe meer vragen we stellen, hoe betrouwbaarder de uiteindelijke 

score zal zijn) 

o Kuder-Richardson 20 voor dichotome items: 

 
o Cronbach’s alfa voor Likertschalen 

 

→ Formules zelf niet kennen, wel de filosofie erachter. 

INTERSCORERSBETROUWBAARHEID  

• 1 afname 

• Overeenkomst tussen beoordelaars van zelfde antwoord (hoe zeer komen de interpretaties van die 

scores overeen) 

• Foutenbron: scoring en interpretatie 

• Maten: 

o Cohen’s kappa =   

 
o Pearsoncorrelatie  

o Intraklasse correlatie  

Aard van de test:  

• Homogeniteit versus heterogeniteit van de test (bv. internconsistent wanneer je zeer specifieke 

vragen stelt, maar wanneer je iets heel breed bevraagd dan zal de interne consistentie lager zijn, 

logisch want domein is veel breder/heterogener) 

• Trekken vs toestanden (bv. iets meten dat stabiel is, dan verwacht je hoge correlatie, als je denkt dat 

iets variabel is, zoals emoties, dan denk je dat er weinig correlaties zullen zijn) 

• Snelheids- versus krachttests (power test) (snelheid: zo snel mogelijk, kracht: zo goed mogelijk) 

• Criteriumbepaalde tests (onderling niet zo goed samenhangen, maar voorspellen criterium heel goed. 

Bv: hoe stresserend is iemands levenssituatie (bv: job verloren, echtscheiding, auto-ongeluk…) al deze 

dingen zijn weinig gecorreleerd met elkaar, als je hier interne consistentie berekend zal die zeer laag 

zijn, maar de somscore op deze vragen zal zeer predictief zijn voor onwelzijn. Altijd goed nadenken 

over met welke test je hier te doen hebt, of welke je best gebruikt) 
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BETROUWBAARHEIDSKWESTIES  

VARIABILITEIT VAN DE BETROUWBAARHEID: BEPERKING VAN BEREIK  

Instrument heeft geen vaste betrouwbaarheid ongeacht de groep mensen 

die je hebt. Bij de volledige populatie zie je dat er een correlatie is van .89, 

dit is een zeer sterke correlatie (mensen variëren bijna niet). Als je enkel 

mensen test die middelmatig hoog zitten, of erg hoog boven het 

gemiddelde en enkel voor die subgroep ga je kijken, dan zie je dat dat 

verband lager is (.51). Hier zie je het fenomeen van beperking van bereik. 

Als je een subgroep neemt, dan heb je minder hoge correlaties bij test-

hertestbetrouwbaarheid.  

→ Betrouwbaarheid van scores voor bepaalde populatie 

REGRESSIE NAAR HET GEMIDDELDE 

Gemiddelde grootte van ouders en gemiddelde grootte van 

kinderen. Is dat hetzelfde, dan zou het een perfecte diagonaal zijn. 

Maar we zien dat kinderen van ouders die heel groot zijn, wat 

minder groot worden. Dus wat je observeert (rode lijn) zal wat 

naar het midden gaan. Als je de test opnieuw afneemt dan zie je 

dat iemand die op de eerste testafname een zeer hoge score 

heeft, die zal bij de tweede testafname meer kans hebben om 

lager te scoren dan nog hoger te scoren. Hoe sterk die regressie 

naar het gemiddelde is, hangt af van de betrouwbaarheid. 

Schatten van de ware score: 

 

GROOTTE VAN DE BETROUWBAARHEIDSCOËFFICIËNTEN: COTAN  

Bij belangrijke beslissingen op individueel niveau 

• r < .80: onvoldoende 

• .80 <= r < .90: voldoende 

• r => .90: goed 

Bij minder belangrijke beslissingen op individueel niveau → Bv. een advies dat je geeft, dat niet op zichzelf staat, 

maar waar nog veel andere elementen mee in rekening worden gebracht. 

• r < .70: onvoldoende 

• .70 <= r < .80: voldoende 

• r => .80: goed 

Bij ‘experimenteel’ gebruik (op groepsniveau) → geen uitspraak doen voor individuen, enkel over verbanden. 

• r < .60: onvoldoende 

• .60 <= r < .70: voldoende 

• r => .70: goed 
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GENERALISEERBAARHEIDSTHEORIE  

Verschillende vormen van betrouwbaarheid relevant voor verschillende aspecten van de test.  

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

onderzoeken in een generaliseerbaarheidsstudie. In welke mate hebben verschillende bronnen van mogelijke 

onbetrouwbaarheid invloed/effect op de variabiliteit in de scores. 

Voorbeeld: betrouwbaarheid van wetenschappenprestaties 

• Facet 1: 10 items op toeval geselecteerd 

• Facet 2: 2 tijdstippen op toeval geselecteerd 

Test maken voor 

wetenschapsprestaties. Men ging 

ervanuit dat er drie bronnen van 

variabiliteit hebben: 

1. Persoon: ene leert meer dan 

de andere 

2. 10 items: hoe goed beheerst 

de persoon het vak in het 

algemeen (interne consistentie 

wil men zo groot mogelijk, 

items zoveel mogelijk in zelfde 

richting wijzen). Bv. sommigen 

gaan ene item beter kunnen 

dan ander item. 

3. Moment waarop je het meet mag niet te veel invloed hebben.  

Elke persoon beantwoordt elk item op elk tijdstip. Elk van die variantiecomponenten kan je gaan schatten. Het 

blijkt dat 32% van de variabiliteit moet toegeschreven worden aan de persoonsvariantie, 20% van de totale 

variabiliteit is persoon x item variantie. In deze test maakt het dus veel uit welke vraag je hebt gesteld aan de 

participant. Maar item op zich heeft niet heel veel variabiliteit. Maar de interactie tussen elkaar is dus wel 

belangrijk, los van de algemene vaardigheid van een persoon. 

Verschillende bronnen van betrouwbaarheid samenbrengen en kijken hoe ze interageren, maar wordt niet heel 

vaak in de praktijk gebruikt. 

BETROUWBAARHEID BINNEN MODERNE TESTTHEORIE  

Hoe itemreactie in verband staat met onderliggende trek/vaardigheid dat je wil meten met de test. Dat wordt 

mathematisch gemoduleerd en getest. Wat je mathematisch verwacht, komt dit ook overeen met de score die 

je observeert?  

Basisprincipes van moderne testtheorie 

• 1PL 

• 2PL 

• 3PL 
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Iteminformatiefunctie, testinformatiefunctie, standardmeetfout 

• 1PL 

• 2PL 

• 3PL 

[Partchev, I. (2004). A visual guide to item response theory. Retrieved from https://www.metheval.uni-

jena.de/irt/VisualIRT.pdf] 

BASISPRINCIPES VAN MODERNE TESTTHEORIE: 1PL  

Je hebt een bepaalde trek of kenmerk (bv: 

analytisch redeneervermogen) en dan heb je 

verschillende items. De kans dat een persoon het 

item correct heeft als functie van twee 

parameters (vaardigheid als eerste, nl. hoe meer 

vaardigheid hoe groter de kans om correct op te 

lossen vs. de moeilijkheidsgraad: als het 

makkelijk is zullen meer mensen het kunnen 

oplossen). 

Links is het gemakkelijkste item: met weinig vaardigheid heb je al 50% kans om het correct op te lossen. Rechts, 

bij vaardigheid van -2 is je kans ongeveer nul om het item correct op te lossen.  

BASISPRINCIPES VAN MODERNE TESTTHEO RIE: 2PL 

 

Onderscheidingsvermogen komt hier nog bij. Groen en zwart 

hebben hetzelfde onderscheidingsvermogen (tussen mensen die 

hoger en lager scoren op die trek), maar zwart item is duidelijk 

makkelijker dan groen item. Het blauwe item is even moeilijk als het 

zwarte item. Blauwe item maakt beter een onderscheiding (maakt 

beter onderscheid tussen personen die lager zitten op die 

vaardigheid en personen die hoger zitten op die vaardigheid). 

 

 

BASISPRINCIPES VAN MODERNE TESTTHEORIE: 3PL  

Nog een extra parameter, namelijk de kans op raden, onderscheidingsvermogen en moeilijkheidsgraad. 

 

Kans om item correct op te lossen, gegeven een bepaalde vaardigheid. 

Hoeveel informatie krijg je wanneer mensen een bepaald item oplossen. 

 

 

 

https://www.metheval.uni-jena.de/irt/VisualIRT.pdf
https://www.metheval.uni-jena.de/irt/VisualIRT.pdf
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ITEMINFORMATIEFUNCTIE/TESTINFORMATIEFUNCTIE 1PL  

De blauwe curve (zwart: correct oplossen 

gegeven de onderliggende vaardigheid), is de 

kans om iets correct op te lossen maal kans om 

item niet correct op te lossen. 

Geen vaardigheid, bijna geen kans om iets 

correct op te lossen. Als de meeste mensen 

heel veel kans hebben om het item correct op 

te lossen, ga je ook niet veel kans hebben om 

veel informatie te verzamelen. In het midden 

zal je de meeste kans hebben.  

Iteminformatiefunctie geeft weer hoeveel informatie je krijgt wanneer mensen een bepaald item oplossen 

(blauw). Optellen van iteminformatiefunctie is gelijk aan de testinformatiefunctie (rood) → hoeveel informatie 

de test je geeft. Aan de uiteinden krijg je relatief weinig informatie. Mensen die bijna geen enkel item correct 

oplossen, dan weet je daar niet heel veel mee. Meeste informatie voor gemiddeldevaardigheidsniveaus.  

STANDAARDFOUT VAN MEETING 1PL  

Wanneer we een bepaalde schatting 

krijgen, willen we weten hoe groot de 

standaardfout is. Blauwe curve is 

testinformatie, rode lijn is standaardfout 

van meting. We schatten onze 

vaardigheid wat minder goed helemaal 

van boven en helemaal van onder. 

Standaardfout van meting die eigen is 

aan een bepaald vaardigheidsniveau. 

Standaadfout is kleinste in het midden. 

Hoe groter de standaardfout, hoe groter 

de onbetrouwbaarheid van de test. 

ITEMINFORMATIEFUNCTIE/TESTINFORMATIEFUNCTIE 2PL  
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STANDARDFOUT VAN MEETING 2PL  

 

 

 

 

 

 

ITEMINFORMATIEFUNCTIE/TESTINFORMATIEFUNCTIE 3PL  

 

 

 

 

 

 

MEETPRECISIE VAN INDIVIDUELE SCORES  

Betrouwbaarheidsinterval op basis van standaardmeetfout (95% interval) 

 

Betrouwbaarheidsinterval van verschilscores 

•   
(Noot: scores moeten op zelfde schaal worden gemeten) 

Voorbeeld IQ-scores  

• Gemiddelde 100, geobserveerde score is 120 → Als we iemand hebben met IQ van 120 gemeten met 

zeer betrouwbare test, dan hebben we toch nog een redelijk groot betrouwbaarheidsinterval (95 

procent betrouwbaarheidsinterval). Dus het is belangrijk dat wanneer we aan assessment doen, dat we 

een goed idee hebben van wat dat we meten, betrouwbaar is. 

• Standaarddeviatie 15 

• Betrouwbaarheid .95 →  We moeten werken met een betrouwbaarheidsinterval en NIET met een 

puntschatting! De toevalsmetingen/toevalsfouten kunnen we het best mee in rekening brengen door 

te werken met betrouwbaarheidsintervallen. 

• → (3.35 is de standaardfout van meting bij deze intelligentietest) 

• Betrouwbaarheidsinterval bij IQ van 120 is: 120 ∓ 1.96(3.35) = 120 ∓ 6.57 
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KEUZE TUSSEN KLASSIEKE EN MODERNE TESTTHEORIE  

Zowel bij de klassieke testtheorie als bij de moderne testtheorie kunnen we de standaardfout van meting 

berekenen. 

Verschil is dat bij KTT de standaarfout van meting van alle vaardigheidsniveaus is. Bij moderne testtheorie is de 

standaardfout van meting specifiek voor dat vaardigheidsniveau (conditionele standaardfout van meting). 

We moeten verschilscores zoveel mogelijk proberen te vermijden; omdat uw fout van de verschilscore groter is 

dan de fout die je ziet op je individuele meting. Het is een betrouwbaarheidsreden: onze verschilscores zijn 

minder betrouwbaar dan de individuele scores op zich. 

Kritiek op klassieke testtheorie (KTT): 

• Gebruik van somscore i.p.v. gewogen somscore: houdt geen rekening met verschil in discriminatie (Je 

gaat ervan uit dat elk item even goed een onderscheid maakt tussen een moeilijk en makkelijk item). 

• Schatting van betrouwbaarheid gevoelig voor homogeniteit van de steekproef (wanneer we naar 

subgroep kijken dan ligt de betrouwbaarheid lager dan in de volledige populatie). 

• Regressie naar het gemiddelde is sterker naarmate betrouwbaarheid minder hoog is. 

• Noodzaak van normering: Om te weten of bv. 6/10 een middelmatige, goede of slechte score is, moet 

je gaan normeren (adhv een referentiegroep). Als meerderheid maar 4/10 heeft, dan is 6 goede score 

 als meerderheid 8/10 heeft dan is 6 slechte score. 

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

het is een assumptie 

• Prestaties alleen interpreteren binnen test (bv. Je maakt een test om rekenvaardigheden te meten en 

neemt dit af in het eerste, tweede en derde leerjaar, kan die test niet meer gebruiken in het derde 

leerjaar want die items zullen veel te gemakkelijk geworden zijn. Moet dus andere test gebruiken. 

Moeilijk om te bepalen waar iemand naartoe geëvalueerd is). 

• Standaardmeetfout gelijk op ieder niveau van de vaardigheid (Er is maar 1 standaardmeetfout → 

moderne testtheorie: voor elk item een standaardmeetfout). 

Voordeel KTT: eenvoudig en gekend 

Kritiek Moderne testtheorie  

• Mathematisch complex 

• Zelden hogere test-criteriumcorrelatie voor MTT- dan voor KTT-test: wanneer je je test heel zorgvuldig 

ontwikkelt volgens die KTT of volgens de MTT, uiteindelijk zijn de test criteriumcorrelaties vrij 

gelijkaardig tussen MTT en KTT. Je testcorrelaties zullen niet veel beter zijn door MTT te gebruiken. 

Voordelen MTT 

• Valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst 

• Specifieke standardmeetfout: je krijgt zicht op de standaardmeetfout conditioneel op het 

vaardigheidsniveau 

• Equivaleren: Als je wil nagaan hoe een kind zich ontwikkelt in termen van rekenvaardigheid doorheen 

de lagere school (verschillende testen maken, verschillende testen die maar gedeeltelijk overlappen) en 

als je longitudinale opvolging wil doen, dan best MTT gebruiken.  

• Bestuderen itemvertekening: Nagaan of het item hetzelfde werkt in verschillende contexten (empirisch 

onderzoeken) 

 Je krijgt dus bij MTT informatie die je niet krijgt bij KTT. 
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BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT  

Rechts beneden:  

• Personen die heel goed en heel betrouwbaar kunnen 

gooien  

• Heel systematisch in het gooien midden  

Links beneden:  

• Betrouwbaar, maar niet valide  

• Persoon gooit altijd naar zelfde plaats, maar zit ernaast 

Linksboven: 

• Niet betrouwbaar: de reacties zijn verspreid, men komt 

systematisch op andere plaats te recht  

• Niet valide  

Rechtsboven:  

• Onbetrouwbaar maar valide: je zit overal, maar gemiddeld genomen zit je in het midden  

→ Het gemiddelde is niet hetzelfde als validiteit!  

• Die persoon gooit overal: dit is helemaal geen indicatie van de validiteit (dat hij zijn doel bereikt) 

→ Hoe onbetrouwbaarder de test, hoe minder de test doelgericht kan zijn. Kan best zijn dat je test betrouwbaar 

is, maar niet valide (je komt systematisch tot de verkeerde conclusie) 

Bv. je test is gevoelig voor sociale wenselijkheid: op die manier kom je altijd tot dezelfde verschillen: maar je 

meet wel de hele tijd sociale wenselijkheid  

Betrouwbaarheid als psychometrisch en psychodiagnostisch kernbegrip 

• Herhaalbaarheid van het meetresultaat 

• Systematische/constante (= fouten die eigen zijn aan de meting. Bv. in 1 item gebruik je een heel moeilijk 

woord: alleen personen die dit woord goed begrijpen kunnen dit item oplossen, je voegt een extra 

variabele (nl. begrijp jij dit moeilijk woord?) toe aan je test die niet te maken heeft met hetgeen die je 

wil meten (nl. rekenvaardigheid)) vs toevalsmeetfouten (Het gaat om iets dat toevallig gebeurt, 

afwijkingen die toevallig tot stand komen, item met woord die toevallig misschien 1 persoon niet 

begrijpt, dit moet zo klein mogelijk zijn (idem voor systematische fouten)). 

• Standaardmeetfout: standaarddeviatie van de meetfouten 

Betrouwbaarheid als alledaags begrip (Het begrip betrouwbaarheid in ons dagdagelijks taalgebruik betekent 

eigenlijk validiteit. Bv. als we zeggen dat het weerbericht betrouwbaar is, dan bedoelen we eigenlijk dat het 

weerbericht doet wat het moet doen (= validiteit)). 

• Een gewaardeerd kenmerk van een persoon 

• Een kenmerk waarop mensen te onderscheiden zijn 

• Verantwoord vaststellen van kenmerken 

→ Verwarring validiteit en betrouwbaarheid 
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Betrouwbaarheid als bovengrens van de validiteit: 

 

Correctie voor attenuatie: 

 

Correlaties tussen de ware scores T en ware scores S = rTS  

Vanuit de KTT kan je denken dat is de correlatie van de ware scores. Maar wat ga je observeren in de realiteit? 

Hier speelt de betrouwbaarheid een rol:  

Als we de geobserveerde correlatie hebben, en we hebben de betrouwbaarheden van test X en test Y, dan 

kunnen we de ware correlatie schatten. 

= correctie voor attenuatie  

DUS: 

Naarmate de test of criterium, of de 2 testen onbetrouwbaarder worden, gaan we in de realiteit een lagere 

correlatie vinden. We kunnen een onderschatting hebben van de ware correlatie omwille van een gebrek aan 

betrouwbaarheid. 

Validiteit is een kernbegrip, moet je heel brede evaluatie van maken. Betrouwbaarheid heeft te maken met 

toevalsfouten. Betrouwbaarheid bepaalt de bovengrens van de validiteit: hoe onbetrouwbaarder de test, hoe 

lager de validiteit coëfficiënten zijn die je kan observeren  
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H14: FAIRHEID  
• Inleiding 

• Algemene visies op fairheid 

• Bedreigingen van fairheid 

• Omgaan met fairheid 

• Conclusies 

INLEIDING 

Vertaling “fairness” = rechtvaardigheid; redelijkheid; billijkheid; schappelijkheid 

Fair = eerlijk, oprecht 

→ Betekenissen gewoon taalkundig gezien  

Heeft veel betekenissen, waaronder het creëren van gelijkheid van kansen in onze maatschappij. Niet enkel 

culturele minderheden, het kan gaan over allerlei kenmerken (bv: mensen met beperking, verschil mannen en 

vrouwen…) 

Fundamentele kwestie (Bv. computertest waarbij snelheid een belangrijke bron is wordt vaak gebruikt, maar we 

weten dat ouderen dit minder goed doen. Is dit dan wel eerlijk om die persoon niet aan te nemen voor een 

bepaalde job omdat die snelheid zijn prestaties beïnvloedt?) 

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

worden geïnterpreteerd voor bedoeld gebruik. We willen ervoor zorgen dat we de testscores op een valide wijze 

kunnen interpreteren en gebruiken. Wanneer we validiteit gebruiken gaat het altijd om een uitspraak over 

individuen (mensen) heen. We willen eigenlijk een uitspraak doen over een specifieke persoon, we willen toezien 

dat er geen andere kenmerken zijn die een vertekening zullen veroorzaken. Het gaan om individuele kenmerken 

en contextuele kenmerken. 

VALIDITEITSKWESTIE die aandacht moet krijgen in alle fasen van testontwikkeling tot interpretatie van scores in 

specifieke contexten 

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

Kenmerken waarin we geïnteresseerd zijn mogen variëren, anderen, waar we niet in geïnteresseerd zijn mogen 

het resultaat niet beïnvloeden of mogen niet variëren. 

Opletten voor ongewenste bevoordeling. 

ALGEMENE VISIES OP FAIRHEID  

1. Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen 

2. Fairheid als afwezigheid van meetvertekening 

3. Fairheid als toegang tot het construct zoals gemeten 

4. Fairheid als validiteit van individuele testscore-interpretaties voor bedoeld gebruik 
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1. FAIRHEID VAN BEHANDELING GEDURENDE HET PROCES VAN TESTEN  

We willen die assessmentsituatie zo opbouwen dat iedereen op dezelfde manier toegang heeft tot het 

construct. Daarom standaardiseren we. Dat is een traditionele aanname. In sommige contexten moet 

afgeweken worden van die standaardprocedure om het fair te houden.  

Mogelijkheden maximaliseren voor personen die test afleggen, om aan te tonen welke positie ze innemen op 

het construct dat de test bedoelt te meten. 

Traditioneel: standaardiseren van testafname en scoring (vb. zelfde tijdslimieten, zelfde vertrouwdheid met 

technologie, zelfde technische kwaliteit van apparaten)  

Soms is flexibiliteit nodig: vb. vertaling, groter lettertype, schermlezer  

• Bv: je doet het in Vlaanderen, maar sommigen spreken nog geen Nederlands, dan kan het fair zijn de 

test af te nemen in de taal van de correspondent.  

• Bv: groter lettertype aanbieden, omdat ze anders de opdrachten niet goed kunnen lezen.  

→ Situatie creëren die dezelfde mogelijkheden biedt om te laten zien wat men kan. 

2. FAIRHEID ALS AFWEZIGHEID VAN MEETVERTEKENING  

Differentieel itemfunctioneren: 

• Uniforme vertekening: bv: mannen met eenzelfde niveau van vaardigheid zullen daar meer over weten 

dan vrouwen, omdat mannen nu eenmaal meer geïnteresseerd zijn in vissen. 

• Niet-uniforme vertekening: interactie van hoe goed het item werkt en positie van vaardigheid. Bv: 

vrouwen die hoger zijn in verbale vaardigheid zullen misschien meer weten over voetbal puur om het 

feit dat ze een hogere vaardigheid hebben. 

→ Bepaalde items in de test kunnen het voor mensen met bepaalde 

kenmerken makkelijker maken om het item juist te hebben. je moet dus 

meer vaardigheden bezitten om hetzelfde item correct op te lossen in 

de ene groep dan in de andere groep. 

 

Differentieel testfunctioneren: items die verschillend functioneren (bv: geen gelijke functionering voor mannen 

en vrouwen). Bv. kansen om job correct te gaan doen, voor eenzelfde vaardigheidsniveau is voor de ene groep 

hoger dan voor de andere. Probleem situeert zich dan op de test en sommige groepen gaan dan ten onrechte 

hoger scoren op de tests. 

Predictievertekening: testinstrumenten om toekomstig gedrag te 

voorspellen (wanneer je de kansen om een job correct te doen, of 

succesvol te zijn in de opleiding, kan de voorspelde score voor de ene 

groep hoger liggen als bij de anderen, gegeven dezelfde predictor), 

bv: kijken naar de gemiddelde score van de eerste jaar bachelor. 

Zwarten scoren bv. systematisch hoger op het criterium dan blanken 

gecorrigeerd voor het vaardigheidsniveau. Voor eenzelfde score op 

je predictor, krijg je een hogere score op je outcome measure voor 

zwart dan voor blank. Je gaat voor zwarten systematisch 

ondervoorspellen in vergelijking met blanken.  

Vinden hier niet zoveel evidentie voor! Eerder omgekeerd 
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Vergelijkbaarheid van construct: psychometrisch gezien (ben je wel hetzelfde construct aan het meten?) bv: 

evidentie dat openheidsfactor niet overal even duidelijk naar voren komt, of in andere landen nog een extra 

factor die naar buiten komt. Maar is het construct bij blank en zwart wel hetzelfde? Meet je het begrip op exact 

dezelfde wijze bij verschillende subgroepen?  

Ben je wel hetzelfde construct aan het meten? Beschrijven die persoonlijkheidsdimensies van de big 5 wel de 

persoonlijkheid in alle groepen? 

Bv. in bepaalde culturen komt openheid niet echt voor. Is het construct wel hetzelfde bij mannen en vrouwen? 

Gaat het om hetzelfde theoretisch begrip? Meet je het begrip op exact dezelfde wijze bij de verschillende 

groepen waarbij je een voorspelling wil maken? 

3. FAIRHEID ALS TOEGANG TOT HET CONSTRUCT ZOALS GEMETEN  

Individuele kenmerken van de persoon mogen niet benadelen of bevoordelen bij het laten zien van haar/zijn 

positie op het construct zoals gemeten. Los van de positie op het construct, het gaat hier dus echt om een 

validiteitskwestie, een mogelijke impact van andere kenmerken dan die je beoogt te meten.  

Bedoelde versus niet-bedoelde variantie. Voorbeelden: 

• Gezichtsbeperking en grootte van de letters in persoonlijkheidsvragenlijst (als je bv. slecht kan zien 

vergroot je het lettertype, want je wil niet dat het lettertype een impact heeft op het resultaat). 

• Zegswijzen en beperkte taalkennis (je moet zeer zorgvuldig omgaan met de taal, items die zegswijzen 

gebruiken zijn vaak moeilijk. Iemand die het Nederlands niet goed kent weet niet wat daar mee bedoeld 

wordt). 

• Dyslexie en taalbegrip (je wil niet dat iemand moeite heeft met het lezen, je mag de toegang tot het 

construct (in dit geval taalbegrip) niet beperken).  

• Wordt complex wanneer meer dan één kenmerk interfereert met testing (vb. oudere niet-

Nederlandstalige patiënten) 

• Let op: vraag is in welke mate het effect behoort tot het bedoelde construct of niet? Niet of het een 

verschil introduceert, wel of het effect bedoeld is of niet. Als je taalkennis meet is het bv. wel bedoeld 

dat mensen die niet goed Nederlands kunnen hier slecht op scoren.  

4. FAIRHEID ALS VALIDITEIT VAN INDIVIDUELE TESTSCORE INTERPRETATIES VOOR BEDOELD 

GEBRUIK 

Niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen van getesten (geslacht, taal, cultuur, 

beperkingen…). Je kijkt naar de individuele kenmerken van een persoon en naar de individuele testsituatie. Die 

persoon, in die context, kan je die score op een valide manier interpreteren? 

Ook kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen interageren met contextuele kenmerken van de 

testsituatie (kan zeer complex zijn: bijvoorbeeld taaltest bij andere moedertaal) 

Let op: Fairheid is NIET gelijke (gemiddelde) uitslagen  

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

geen bewijs van vertekening op zich. Het gaat niet over dat de scores hetzelfde zijn, wel dat die scores het 

resultaat zijn van hetgeen dat je bedoeld te meten. Gemiddelde verschillen op zich zijn geen bewijs van gebrek 

op fairheid.  
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BEDREIGINGEN VAN FAIRE EN VALIDE INTERPRETATIES VAN TEST SCORES  

• Testinhoud 

• Testcontext 

• Testrespons 

• Kans om te leren 

1. TESTINHOUD 

Constructirrelevante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud: 

• Moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen: gaat woordkennis na en geen kritisch lezen 

• Verschillen in interesse voor testmateriaal: bv. vissen als hobby, waar mannen meer over weten 

• Verschillen in herkenning in het testmateriaal: bv. Vlaamse kinderen spelen veel met puzzels, in andere 

culturele groepen gebeurt dat niet. Dus als er een soort puzzelopdracht in de test zit (grotere herkenning 

voor Vlaamse kinderen), scoorden de Vlaamse kinderen daar beter op. 

• Beledigend karakter van items: bv. items over religie, ras… kunnen heel gevoelig liggen. 

2. TESTCONTEXT 

Vaagheid van testinstructies: een test wordt vaak ontwikkeld door mensen die weten waarover het gaat, denken 

dus minder na over het feit of andere mensen het begrijpen. 

Interacties met examinator: stereotypedreiging → bv. zwart kind dat wordt getest door een blanke testleider. 

Taal van testing: meertalige kinderen hebben contextspecifieke taalkennis. Mogelijk dat kind sommige dingen in 

het Nederlands kent, en andere eerder in de moedertaal. Op school praat je niet over dezelfde zaken als thuis. 

Misschien vraagt een item naar dingen over de thuiscontext, waardoor je mensen benadeelt omdat ze in die 

context de Nederlandse taal minder machtig zijn.  

3. TESTRESPONS  

Verschillen in vertrouwdheid (bv: meerkeuze-examens) / voorkeur voor bepaalde antwoorden (vb. 

nederigheids-vertekening). Oostenrijkse kinderen schatten zichzelf hoger in dan kinderen in Signapore, maar in 

werkelijkheid was dit andersom. Een waarschijnlijke verklaring is er een nederigheidsvertekening. In Oosterse 

landen wordt er verwacht dat je niet opschept, tegenover in Westerse maatschappij kan dat meer.   

Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen (vb. manuele coördinatie). Bv. Blokpatronen: 

je moet de blokken ook manueel op goede manier kunnen leggen. 

Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden is (vb. beknopt of uitgebreid). In 

Vlaanderen is de impliciete regel, antwoord to the point en beknopt, in Wallonië vaak de regel om uitgebreid te 

antwoorden. Leerling kan dus zijn antwoord formuleren op basis zijn cultuur waar hij dat gewend is.  

Kan interageren met scoringssleutel (vb. hoge punten alleen bij extra informatie). Als een student niet verwacht 

dat hij extra informatie moet geven, is dat dan wel eerlijk?  
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4. KANS OM TE LEREN 

Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheden van de test te kunnen leren? Is het dan wel fair 

om met een meetlat te meten voor alle scholen?  

• Recente immigranten 

• Scholen in achtergestelde buurten (té veel doorverwijzingen naar BSO, misschien niet terecht 

doorverwezen naar BSO.) 

→ We zien dat kinderen met andere culturele achtergrond meer naar het BSO gaan, en dit omdat ze de 

mogelijkheid niet hadden om te leren! (Weinig financiële middelen, andere moedertaal…) 

Hangt af van context:  

• Fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie gebeuren 

• Fairheid niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot specialiseerde opleiding / hoger onderwijs 

Is moeilijk te definiëren en te kwantificeren op het individuele niveau. 

Problematisch bij toekennen van diploma. Als je bepaalde delen van de opleiding niet kent, is het dan wel eerlijk 

om een diploma toe te kennen? Als je uit een school komt met minder wiskunde en wetenschappen, gaan ze 

voor jou dan het ingangsexamen veranderen? Is dat wel eerlijk? Moeilijk, zeker op individueel niveau, om dat na 

te gaan. 

HOE OMGAAN MET FAIRHEID?  

• Universeel proefopzet (Universal design) 

• Bij testconstructie 

• Bij testvalidering 

• Bij testgebruik 

1. UNIVERSEEL PROEFOPZET (UNIVERSAL DESIGN)  

Komt uit de architectuur en heeft als bedoeling omgevingen zo te ontwikkelen van bij de start dat ze 

tegemoetkomen aan de noden van zoveel mogelijk gebruikers (Ron Mace, 1996). Denkt op voorhand voor wie 

en waar je het gebouw zal gebruiken. Bv: mensen die invalide zijn moeten het gebouw kunnen gebruiken. Dan 

moet je misschien zaken bijbouwen voor mensen met een rolstoel. Je kan op voorhand dat uitwerken, door na 

te denken voor wie je het gebouw maakt. Ook met testen denk je op voorhand na, wie je wil testen en wat je wil 

testen. Op voorhand dus goed specifiëren voor wie je het doet. 

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

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

meting precies is bedoeld: duidelijk identificeren welke kenmerken van de geteste kunnen interfereren met de 

meting van het bedoelde construct: 

• Testinhoud 

• Testcontext 

• Testrespons 

• Kans op leren 
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2. BIJ TESTCONSTRUCTIE: BEOORDELING VAN ITEMINHOUD  

Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars 

• Vermijden van cognitieve bronnen van constructirrelevante variantie 

o Woorden uit specifieke contexten die er niet toe doen (vb. met betrekking tot hobby’s (bv. 

vissen) of religie (bv. varkens bij mensen uit de moslim is moeilijker) 

o Taal en moeilijkheidsniveau van taal (welke taal moet je bezitten om de test goed te kunnen 

afronden?) 

• Vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie: 

o Omstreden standpunten 

o Evolutie 

o Verklaring van groepsverschillen (bv: biologische omgevingsverschillen) 

o Pijn en dood 

o Religie 

o Seks 

o Stereotypen 

o Terminologie voor groepen (vb. people of colour vs coloured people, mag je het woord 

allochtoon nog gebruiken of niet?) 

o Representeren van diversiteit in de test (bv. mensen met verschillende culturele 

achtergronden gebruiken zodat iedereen zich voelt aangesproken). 

o … 

• Vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie 

o Visuele weergave 

o Auditieve weergave 

Let op: het gaat om beoordelingen door experts, het is niet noodzakelijk dat de items ook effectief vertekend 

zijn. 

3. BIJ TESTVALIDERING 

Interne structuuranalyses (zelfde factorstructuur van persoonlijkheid?). Is de persoonlijkheidsstructuur bij bv. 

Nederlands en Franstalige mensen hetzelfde? 

Itemvertekeningsanalyses: bv. hebben mannen en vrouwen evenveel kansen om item correct te beantwoorden 

gegeven het vaardigheidsniveau? 

Onderzoeken van predictievertekening: zelfde voorspelling van schoolsucces bij mannen en vrouwen? (Bv. 

vrouwen met dezelfde score voor de SAT, halen een hogere score op de wiskunde-examens) 

4. BIJ TESTGEBRUIK 

Adapteren van tests 

• Testaccommodatie: vergelijkbaarheid van de scores blijft behouden (vb. vergroten van het lettertype 

voor slechtzienden, bron van vertekening wegnemen) 

• Testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde construct veranderen (vb. gebruik 

van rekenmachine bij dyscalculie, kunnen dat misschien niet als ze moeten hoofdrekenen. Met 

hulpmiddelen kunnen ze soms wel of sommigen niet tot correct antwoord komen, je verandert een deel 

van wat je aan het meten bent, maar wel te verantwoorden om toch nog een stuk interessante 

informatie uit die assessment te halen.) 
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CONCLUSIES  

Belangrijk om assessmentprocedures en -interpretaties te onderzoeken op fairheid. 

Uitgebreide methodologische gereedschapskist. Veel verschillende manieren om te onderzoeken of een test fair 

is.  
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H15: CONCEPTUALISERING EN METING 

VAN EMOTIONELE INTELLIGENTIE 
CONCEPTUALISERING VAN BASISBEGRIPPEN 

Moet emotionele intelligentie geconseptualiseerd worden binnen persoonlijkheid (kenmerk) en vaardigheid 

(gaat het om iets waar sommigen beter in zijn en anderen minder?). 

Aanverwante begrippen: sociale intelligentie, praktische intelligentie, alexithymie en psychologische oriëntatie. 

INTRODUCTIE 

Mayer, J. D., DiPaolo, M. T., & Salovey, P. (1990). Perceiving affective content in ambiguous visual stimuli: A 

component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment, 54, 772-781. 

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam. → Moeilijk om zo’n artikel in een 

wetenschappelijk artikel binnen te krijgen omdat emotie en ratio twee tegengestelde dingen waren. Men vond 

dat het een zinloos construct was.  

Rond 1990 eerste empirische evidenties, en in 1995 wordt het geboomd. Heel snel van wetenschappelijk domein 

doorgedrongen naar de maatschappij.  

Time-magazine, The EQ factor, oktober 1995: boek uitgebracht en stond op de cover van Time-Magazine. (Metro-

dagblad). 

→ Wijdverspreid concept met zeer veel betekenissen 

Vanuit wetenschappelijk perspectief is emotionele intelligentie tamelijk recent. Idee dat het iets is dat je kan 

leren, en werd gezegd dat het zeer belangrijk was om succes in het leven te voorspellen. Concept is erg snel 

verspreid geraakt, dus het heeft veel bijklanken en betekenissen gekregen. 

EMOTIONELE INTELLIGENTIE ALS PERSOONLIJKHEID 

Goleman, 1995 (Schreef een zeer toegankelijk boek van de stand van wetenschap in 1995): 5 competenties.  

1. Emoties kennen/herkennen 

2. Omgaan met emoties 

3. Zichzelf motiveren 

4. Herkennen van emoties in anderen 

5. Omgaan met relaties 

Maar ook zelfbewustzijn, impulscontrole, uitstel van gratificatie, en omgaan met stress en angst. 

Persoonlijkheidsintelligentie, ziet het niet als klassieke intelligentie. Maar waarom is zichzelf motiveren geen 

klassieke intelligentie? Van in het begin trekt hij het begrip tamelijk breed open. Maakte probleem hiermee 

groter, want er kan wel wat spanning zitten tussen bv. gewetensvolheid en prestatie (twee begrippen onder 

dezelfde noemer). Hij vat dat nu allemaal onder één concept. 

Goleman, 1997, 25 competenties (vb. politiek bewustzijn, klantoriëntatie, zelfvertrouwen, gewetensvolheid, 

prestatiedrang) 
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Self-awareness: zelfbewustzijn, herkennen van emoties 

Self-management: er mee om gaan (met emoties) 

 

 

Kan je zien hoe anderen u beoordelen en hoe 

je uzelf beoordeelt. 

 

 

 

ECI: EMOTIONAL COMPETENCE INVENTORY (BOYATZIS, GOLEMAN, & RHEE, 2000)  →  INTERNE 

CONSISTENTIE IS REDELIJK  

• Betrouwbaarheid en validiteit 

o Zelf- en anderenbeoordeling: betrouwbaarheden tussen .61 en .93 

o Factorstructuur: slechts één factor (ipv 4 of 5). Bij factoranalyse wordt er vaak maar één factor 

gevonden. Ze gebruiken een zelfrapportage benadering. De theorie zegt 4 groter factoren en 

25 verschillende kleine facetten, maar zij vinden maar één factor. Je kan misschien een 

hiërarchisch model passen, maar dat lost het probleem van één factor niet op.  

→ Wat zou een verklaring kunnen zijn?  

Mensen, op basis van hun ervaringen, kunnen zorgen dat ze een totaalbeeld vormen van 

zichzelf, namelijk hoe ze dat bij zichzelf en anderen zien, en dat ze de vragen oplossen op basis 

van een totaalbeeld.  

Een andere mogelijke verklaring is dat we hier te doen hebben met sociale wenselijkheid, 

weten wie je zelf bent, andere goed kunnen begrijpen… zijn allemaal wenselijke kenmerken 

van mensen. Als je anderen moet beoordelen, beoordeel je misschien eerder op basis van 

aangenaamheid dan op basis van intelligentie aspecten.  

Predictieve validiteit: Bijdrage aan winst bij partners in consultancy bedrijf. Hij maakte erg straffe claims.  

• Hoog vs laag op zelfregulatie: 390% meer → kunnen omgaan met eigen emoties, zichzelf motiveren. 

Mensen die hoog scoorden, zouden 390% meer bijdragen aan de winst dan diegene die laag scoorden. 

• Hoog vs laag op sociale vaardigheden: 110% meer 

• Hoog vs laag op analytisch redeneren: 50% meer 
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→ Kan dit? Hij gebruikt een soort persoonlijkheidsvragenlijst, want mensen moeten kenmerken van zichzelf of 

anderen beoordelen. We weten dat persoonlijkheid wel een voorspellende waarde heeft, maar niet heel sterk. 

De emotionele intelligentiemeting zou sterk voorspellen zijn, dus ze maken hier een claim die je ziet terugkomen 

in de praktijk, die houden geen stand! Persoonlijkheid voegt iets toe, maar niet heel grote effecten.  

EQ-I: EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY (BAR-ON, 1997)  

Begon zijn eigen experiment te ontwikkelen en wilde dit steeds valideren.  

• 5 composietschalen, 15 subschalen 

• Intrapersoonlijk EQ: zelfaandacht, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid, 

zelfactualisering 

• Interpersoonlijk EQ: empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties 

• Stressmanagement EQ: stress tolerantie, impulscontrole 

• Adaptabiliteit EQ: realiteitstesting, flexibiliteit en probleemoplossing 

• Algemeen gemoedstoestand EQ: optimisme en geluk 

 

Deze vijf factoren vormen samen emotionele intelligentie. 15 

facetten die onderling gecorreleerd zijn en behoren tot 5 andere 

factoren.  

Algemene gemoedstoestand hoort hier niet echt thuis! Je krijgt 

geweldige cirkelredeneringen: als je gelukkig bent en optimistisch 

bent… dan kun je het niet meer voorspellen, want je zegt al dat het 

een deel is van emotionele intelligentie. Heel belangrijk wanneer we 

met een concept werken in de psychologie, dat we goed weten waar 

de grenzen zijn. 

 

 

Vandaag de dag wordt het model gecommercialiseerd door MHS 

Assessments. Men heeft ondertussen die ‘geluk’ eruit gesmeten, en men 

heeft intrapersoonlijke EQ opgesplitst in self-perception en self-

expression.  

Als je de vragenlijst, EQ-i (Emotional Quotient Inventory) aflegt krijg je 

zo’n profiel op de verschillende aspecten van emotionele intelligentie. 

 

 

Geslachtsverschillen:  

• Geen algemene verschillen op basis van geslacht 

• Vrouwen hoger interpersoonlijk EQ 

• Mannen hoger intrapersoonlijk, stress management en adaptabiliteits EQ → verschillen hangen af van 

subdomein 
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Leeftijd: scores stijgen tot begin 50 

Geen etnische verschillen in de VS: als blank en zwart zich laten beoordelen op deze testen, dan beoordelen ze 

zichzelf in gelijke mate.  

Matige correlatie met positieve impressie:.19. Vonden een verband maar niet heel sterk. Bij zelfrapportage 

kunnen mensen zich beter voorstellen, maar is zeker niet dé verklaring.  

Hoge correlaties tussen subschalen: .50 → Dit wilt niet zeggen dat die subschalen exact hetzelfde meten, maar 

er is duidelijk toch 1 onderliggende dimensie die naar boven komt drijven. 

Redelijke interne consistentie: .69-.86 

Stabiliteit: .66 / .73 

Slechts 10 factoren in confirmatorische factoranalyse onderscheiden→ geen evidentie voor 15 facetten op lager 

niveau. Beter dan 1 grote factor, maar nog niet de vooropgestelde 15 subfactoren. 

Divergente en convergente validiteit: 

• Afwezigheid van correlaties met IQ-testen (geen verband met de klassieke IQ-testen, echt een verschil 

tussen de twee). Moet je dan nog het begrip intelligentie gebruiken? De naamgeving zegt dat je een 

vorm van intelligentie aan het meten bent, maar is dat zo? 

• Maar: hoge correlatie met persoonlijkheids- en psychopathologievragenlijsten: 

o r = +.64 tussen EQ-i Zelfaandacht en Emotionele stabiliteit PF16 

o r = -.85  tussen EQ-i Probleemoplossing en Obsessief-Compulsief SCL-90 

o r = -.85  tussen EQ-i Interpersoonlijke relaties en Interpersoonlijke sensitiviteit SCL-90 

→ We zien dat verbanden ook te sterk kunnen zijn. Want nu wil dit zeggen dat je eigenlijk twee 

keer hetzelfde aan het meten bent. 

Wat behoort niet tot het concept EI? Belangrijk dat je zegt wat de grenzen zijn, en wat de facetten. Je moet 

weten wat er wel en niet toe hoort. Alle persoonlijkheidsfactoren die bijdragen aan succes, werden onder de 

noemer van emotionele intelligentie gegooid. Maar dit is een probleem wat dat weten we al. Door heel breed te 

zijn kan je ook tegengestelden krijgen onder dezelfde noemer (zoals prestatiedrang en gewetensvolheid). 

Gevaar van herbenoemen persoonlijkheid als EI 

• Vroeger onderzoek wordt vergeten: herontdekking van het wiel 

• Niet één onderliggend concept, maar verschillende soms tegenstrijdige concepten 

o Prestatiedrang versus gewetensvolheid 

o Hoog zelfvertrouwen en rekening houden met anderen 

→ 2 indicatoren van hetzelfde construct, maar gaan elkaar soms tegenspreken. 

• Pretenties niet hard te maken (EQ > IQ) 

Basisprobleem blijft bestaan! Men vertrekt van zware pretenties die men niet waar kan maken.  

Waaraan moet een goed construct voldoen? 

• Goede operationalisering: overeenkomst tussen concept en meetinstrument 

• Incrementele validiteit: de test moet iets anders meten dan wat reeds bestaat (iets toevoegen aan dat 

wat we al weten) 
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Vb. EI schaal van Schutte et al. (1998): houdt positief verband met punten op einde van het jaar (.32), 

maar is dit specifiek? Sterk verband met positief gemoed niet voldoende onderzocht. Ze zeiden dat 

emotionele intelligentie bijdroeg tot succes, maar kan te maken hebben met extraversie (die gaan meer 

contacten leggen, krijgen meer steun…) goed onderzoek in dit domein moet steeds twee belangrijke 

variabelen opnemen (klassieke en emotionele intelligentie en je moet kunnen aantonen dat emotionele 

intelligentie nog iets extra toevoegt).  

 → EI-concept confronteren met persoonlijkheid 

EI ALS MENTAAL VERMOGEN 

Visie van Mayer, Salovey, & Caruso 

EI = ‘an intelligence that processes and benifits from emotions’ → veel betere conceptualisering: je hebt twee 

concepten (emoties en intelligentie), emotionele intelligentie gaat over de overlap tussen deze twee, namelijk 

herkennen van emoties en dit kunnen verwerken/begrijpen/op in gaan… emotionele intelligentie is niet alles wat 

goed is, het gaan om probleemoplossend gedrag in termen van emoties. → Afzonderlijke vorm van intelligentie. 

Niet al wat belangrijk of goed is, is intelligentie: probleemoplossing centraal. 

Sociaal zijn versus in stand houden sociale relaties (overtuigen, teambuilding, enz.). Kunnen in stand houden van 

relaties heeft te maken met EI (andere kunnen ondersteunen, op in gaan, begrijpen…) ook introverte mensen 

kunnen heel emotioneel intelligent zijn. 

EI als unitair concept met vier takken 

1. Emotionele perceptie en identificatie: herkennen en invoer van informatie van het emotiesysteem (bv: 

via stem, gelaatsuitdrukkingen…)  

2. Emotionele facilitering van denken: gebruik van emoties om cognitieve processen te verbeteren 

(sceptisch vs optimistisch) (bv: opdracht waarbij je een creatief idee moet verzinnen omtrent het 

naleven van de COVID-regels).  

3. Emotioneel begrip: cognitieve verwerking van emoties 

4. Emotiemanagement: management van eigen emoties en die van anderen (emoties kunnen reguleren) 

Weten hoe je gevoelens kan gebruiken om doelen te bereiken. 

MSCEIT: MAYER, SALOVEY, AND CARUSO EMOTIONAL INTELLIGENCE TEST (MAYER, SALOVEY, & 

CARUSO, 1999)  

MSCEIT (→  MAXIMAL PERFORMANCE INSTRUMENT: MOET DE JUISTE ANTWOORDEN KENNEN)  

• Tak 1: Perceptie van emoties 

1. In gelaatsuitdrukkingen 

2. In landschappen 

3. In abstracte tekeningen 

o Weinig verbale aspecten 

o Aanduiden op 5-puntenschaal in welke mate aanwezig 

• Tak 2: Emotionele facilitering 

1. Synesthesie (smaak, gevoel, kleur) 

2. Gebruik van emoties bij redeneren en probleemoplossing 
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• Tak 3: Begrijpen emoties  

1. Mengvormen 

2. Transities: je kwetst iemand uit angst en ervaart erna schuld 

3. Progressies: blij, blijer…  

• Tak 4: Managen van emoties 

1. Reguleren van emoties bij zichzelf 

2. Reguleren van emoties bij anderen 

Resultaten:  

• Betrouwbaarheden: .64 - .88, .94 voor totaal EQ 

• .36/.45 verbale intelligentie 

• .05: Raven Progressive Matrices 

• .36-.46: EQ-i totaalscore → redelijk gecorreleerd met maximum performance 

• Toename met leeftijd (hoe ouder je wordt, hoe beter de correlatie)  

• .28 met zelfgerapporteerde levenstevredenheid 

• .31 maximale correlatie met persoonlijkheidsmaten (nl. zelfwaarde) (bv: mensen die emotioneel 

intelligent zijn vanuit een vaardigheidsperspectief functioneren misschien wat beter en hebben wat 

meer levenstevredenheid). 

• Minder zelf- en andergerapporteerde agressie bij adolescenten en universiteitsstudenten (rond -.40) → 

hoger scoren op schaal, lager op agressie 

• r = .51 tussen EI en rangorde van effectiviteit van teamleiderschap 

Het probleem van het juiste antwoord: 

• Doelcriteria: je trekt een foto van iemands gelaatsuitdrukking: je vraagt welke emotie je ervaarde tijdens 

die gelaatsuitdrukking. Grootste probleem is dat eigen emoties herkennen al deel is van emotionele 

intelligentie.  

• Expertcriteria: je vraagt aan experten om te beoordelen, maar hoe weet je dat iemand expert is? 

• Consensuscriteria: je scoort op basis van wat de meerderheid zegt dat correct is. Hoge correlaties tussen 

consensus en expert beoordelingen, je komt tot dezelfde gemiddelde score. Het convergeert dus wel.  

• Problematisch (cultureel bepaald?), maar niet arbitrair 

GERELATEERDE CONSTRUCTEN  

• Sociale intelligentie 

• Praktische intelligentie 

• Alexithymie: a lexos thymos (Grieks): geen woorden voor gevoelens. Komt van een psychoanalytische 

theorievorming. Gebeurd veel empirische onderzoek naar. Als je naar die metingen van dat begrip kijkt, 

voorspelt dat wel hoeveel lichamelijke klachten je hebt. Diegene die moeite hebben met emotionele 

ervaringen te verwerken, die zullen dat dan eerder lichamelijk uiten. Hoe hoger je hier scoort, hoe lager 

je scoort op de schaal van Baron.  

• Psychologische oriëntatie (‘Psychological mindedness’) 

CONCLUSIES  

Wetenschappelijk construct dat (te?) snel is doorgedrongen tot dagelijks taalgebruik: kan alles betekenen 

(behalve IQ) wat zijn waarde uitholt. Andere naam voor persoonlijkheid? 

Intelligentie mbt emoties: mentale vaardigheid in het kader van probleemoplossing 
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ASSESSMENT EMOTIONELE COMPETENTIES 

ECoWeB project: http://www.ecowebproject.eu/  

• Ontwikkelen van trainingen voor emotionele competenties via de smartphone  

• Doelstelling om moeilijk te bereiken doelgroepen ook toegang te geven tot psychologische kennis en 

trainingen (grote voordeel als we kunnen aantonen dat dat werkt, dan kan je dat makkelijk uitbreiden 

naar grotere groepen mensen, die anders moeite hebben in de hulpverlening te geraken) 

EC/EI INGEBED IN EMOTIETHEORIE  

Indien EI, intelligentie is met emoties als inhoud, dan is het belangrijk emoties te definiëren.  

 → Componentiële emotiebenadering 

COMPONENT PROCESMODEL (SCHERER, 1984, 2001, 2009 ) 

Emotie = een episode van onderling verbonden en gesynchroniseerde veranderingen in de toestand van alle of 

de meeste van de vijf subsystemen van het organisme als reactie op de evaluatie van een externe of interne 

stimulus gebeurtenis die relevant is voor de belangen van het organisme. 

→ Idee is dat er iets gebeurt intern of extern (je beleeft een bepaalde gebeurtenis) die van belang is (bv: je had 

dat gehoopt, of wou dat net niet…). Wanneer wij wakker zijn evalueren wij wat er gebeurt, extern maar ook 

intern op hoe relevant iets is. Als iets echt van belang is voor onze noden, dan krijg je een coherent proces waarbij 

verschillende subsystemen gaan samenwerken.  

Je schat de situatie in (cognitieve component), dit zal een motivationeel effect hebben (bv. zo snel mogelijk 

kamer verlaten als je een slang ziet).  

Emotie = redelijk gesynchroniseerd proces dat wordt uitgelokt door situationele antecedenten en bestaat uit: 

• Inschattingen (bv. is iets gevaarlijk) 

• Actietendensen (bv. emoties moeten functioneel zijn en bereiden ons snel voor op een bepaald gedrag) 

• Lichamelijke reacties (bv: fysiek samen zijn kan een invloed hebben, voorbereiding van lichaam op actie) 

• Expressief gedrag (gelaat, stem, houding → waar we onze emoties tonen) 

• Gevoelens (waarbij je bewust wordt van de emotie) 

+ Regulatiemechanismen van het proces (er gebeurt iets, dat schat je cognitief in). 

COMPONENTIËLE EMOTIETHEORIE EN TAAL  

 

 

Wanneer we emotietermen gebruiken, klopt het dan dat wij naar zo een volledig 

proces verwijzen?  

 

 

 

http://www.ecowebproject.eu/
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CONSTRUCTIE VAN HET GRID INSTRUMENT  

Operationalisering van het Component Procesmodel als rooster van termen en kenmerken (aan mensen 

gevraagd om termen te beoordelen op die kenmerken): 

• Een representatieve set of emotiewoorden (24)  

• Een representatieve set of emotie kenmerken (142) die de activiteit in elk van de emotiecomponenten 

omschrijven 

• Emotiewoorden systematisch in verband brengen met emotiekenmerken 

SELECTIE VAN EMOTIETERMEN (24)  

Veel gebruikte termen in emotieonderzoek (12): Contempt, Disgust, Anger, Guilt, Shame, Sadness, Fear, 

Surprise, Joy, Pleasure, Pride, Interest → Basisemotietermen: gebaseerd op basis van literatuuronderzoek. 

Veel gerapporteerd in emotieonderzoek in grootschalig onderzoek in Zwitserland (ten minste 2%) (8): Happiness, 

Anxiety, Disappointment, Stress, Despair, Contentment, Irritation, Compassion → Garanderen van 

domeinrepresentatie. Termen toegevoegd die uit een spontane beschrijving ontstonden.  

Expliciet interpersoonlijke emotietermen (4): Love, Hate, Jealousy, Being Hurt (uit vrije-responstaken) → 

Garanderen van culturele relevantie. Met deze emotietermen kan je de variabiliteit vrij goed vatten. 

SELECTIE VAN EMOTIEKENMERKEN (142)  

Inschattingen: Scherer SEC-model + interpersoonlijke inschattingen 

• e. g. consequences predictable 

• e. g. had positive consequences for somebody else  

Lichamelijke reacties 

• e. g. breathing slowing down 

Expressie: gelaat 

• e. g. pressed lips together  

Expressie: stem 

• e. g. increased the volume of voice  

Expressie: houding 

• e. g. moved towards 

Actietendensen: Frijda model 

• e. g. wanted to do damage, hit, or say something that hurts 

Gevoelens (Osgood,  Russell,  Thayer, Diener): E, A (tense arousal, energetic arousal), P 

• e. g. felt energetic  
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Regulatie (Ekman model) 

• e. g. showed the emotion to others more than s/he felt it? 

Rest 

• e. g. To what extent is it socially accepted to experience this emotional state in your society?  

→ Multitheoretische benadering 

RESPONSSCHAAL 

For each feature, you can use the following nine-point response scale to indicate the likelihood that it can be 

inferred when a person in your cultural group uses the respective emotion word to describe her or his emotional 

experience: 

1 Extremely unlikely 

2   

3  

4   

5 Neither likely nor unlikely 

6   

7  

8   

9 Extremely likely 

Mensen niet gevraagd wanneer jij je bv. angstig voelt, wel hoe waarschijnlijk het is dat je verschillende 

kenmerken kan concluderen uit een term die iemand uit je nabije omgeving gebruikte.  

WEBGEBASEERDE STUDIE 

Vier emotietermen x 142 emotiekenmerken 

Beperkte randomisering: 

• Groep 1: Contempt, Disgust, Anger, Irritation, Hate, Jealousy 

• Groep 2: Fear, Anxiety, Stress, Despair, Surprise, Interest 

• Groep 3: Joy, Pleasure, Pride, Happiness, Contentment, Love 

• Groep 4: Disappointment, Compassion, Guilt, Shame, Sadness, Being hurt 

STEEKPROEVEN 

• 34 datasets  

• 27 landen  

• 23 verschillende talen 

• 4948 participanten (vooral studenten) 
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RESULTATEN 

PCA (vergelijkbaar met factoranalyse) over alle 34 steekproeven (kijken naar emotietermen in verschillende 

steekproeven, en de kenmerken zijn de variabelen): 

• Scree plot 

• Stabiliteit binnen vier taalfamilies: 

o Germaans: Nederlands, Duits, Engels 

o Romaans: Frans, Spaans, Italiaans 

o Slavisch: Russisch, Oekraïens, Slovaaks, Pools 

• Interpreteerbaarheid 

→ Vier dimensies: Valentie, Macht, Arousal, Nieuwheid 

 

Gaat over valentiefactor.  
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Tweede factor is een machtsfactor 

(luider spreken, assertief, dominant 

zijn…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde is de arousal factor (zweten, 

zich heet voelen, hartslag 

omhoog…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwheidsfactor (onvoorspelbaar, 

iets nieuws gebeurt, ontstaan door 

toeval…) 
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Vrij stabiele structuur. We zien dat alle kenmerken zich situeren in die structuur. Sommigen wat meer dan 

anderen, maar de meesten vinden zich vrij goed in die structuur. Je krijgt niet alleen een weergave van hoe die 

kenmerken zijn gestructureerd, maar ook waar die emotietermen zich in die structuur bevinden. 

 

 

Van onder meer zachte termen. 

 

 

 

 

 

 

Angst en kwaadheid zitten hoog op arousal. Verdrietigheid zit daar 

laag op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekeken welke clusters je terugvindt. Verassing zit apart en 

compassie zit apart. Verassing kan zowel positief als 

negatief zijn, idem voor compassie (bv: positief als je 

meevoelt met iemand dat blij is, negatief met iemand dat 

droevig is).  Als je het profiel kent op de 4 factoren, ga je in 

70% van de gevallen de juiste emotieterm kiezen. 
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CONCLUSIES VAN GRID-ONDERZOEK 

Alle emotiecomponenten spelen een rol in de betekenis van emotiewoorden. Niet enkel een theoretische 

benadering.  

De emotieruimte kan worden voorgesteld in vier dimensies: valentie, macht, arousal, nieuwheid in die volgorde 

Er zijn 4 (+ 2) grote emotieclusters 

→ De componentiële emotietheorie is universeel gecodeerd in de taal: sterke basis. We geven aan anderen 

informatie mee over hoe we over de situatie denken. Zit ook gecodeerd in de taal. Is niet alleen eigen aan 

Nederlands of Westerse talen, je ziet dit bv. ook in het Japans. 

ECOWEB-PROJECT: PRELIMINAIRE RESULTATEN ASSESSMENT EMOTIONELE 

COMPETENTIES (2018) 

Assessment en training van drie kerncomponenten van het emotieproces 

• Waarnemen en begrijpen van emoties 

• Inschattingsvertekening (appraisal bias): bv. mensen die zeer agressief zijn gaan ander gedrag van 

mensen ook sneller als bedreigend interpreteren. 

• Piekeren als belangrijk, potentieel dysfunctioneel emotie-regulatiemechanisme (blijven nadenken over 

de situatie dat de emotie heeft uitgelokt) 

WAARNEMEN EN BEGRIJPEN VAN EMOTIES  

• Components of Emotion Understanding Test (CEUT, Sekwena & Fontaine, 2019) 

• GEMOK-Blends (Schegel & Scherer, 2017) 

• GERT (Schlegel, Grandjean, & Scherer, 2014) 

CEUT 

Echt vertrokken vanuit de theorie.  

• Emotionele kennis = inzicht in functioneren van alle emotiecomponenten 

• Verkorte versie: 7 situaties waarin belangrijke emoties worden uitgelokt 

• Van 30 reacties per scenario naar 6 mogelijke reacties per situatie beoordelen op waarschijnlijkheid: 

emotie, inschatting, actietendens, lichamelijke reactie, expressie, gevoelens 

• Maximum performance 

Marie is de eerste van haar familie die aan de universiteit gaat studeren. Haar familie heeft het niet breed en 

doet veel moeite om haar financieel te ondersteunen. Vanaf het begin van het academisch jaar geniet ze van 

het studentenleven en werkt niet hard. Op het einde van het jaar is ze op bijna al haar examens gebuisd. Hoe 

waarschijnlijk is de volgende reactie voor Marie op dat ogenblik? 

• Schuld 

• Ze denkt: “Deze situatie is belangrijk en relevant voor mijn doelen”. 

• Ze voelt zich slecht. 

• Ze voelt zich zwak in armen en benen. 

• Ze spreekt met een zelfverzekerde stem. 

• Ze wil goedmaken wat zij heeft gedaan. 

• Van zeer onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5) 
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INTERNE STRUCTUUR: PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE  

 

Wanneer mensen één aspect van emotie beter 

begrijpen, kunnen ze waarschijnlijk ook beter 

andere emoties inschatten. Mensen verschillen 

van elkaar in hoe ze dat emotieproces ervaren. 

 

 

 

 

 

→ Sommige mensen snappen beter het volledige proces dan andere mensen. Wanneer mensen 1 aspect van 

een emotie begrijpen, zal men ook het andere gebruiken. We vinden evidentie in de verschillen waarin men 

emoties kunnen begrijpen. 

DISCUSSIE EMOTIEKENNIS 2019 

Iemand die één emotiecomponent goed kan inschatten kan ook de andere emotiecomponenten goed 

inschatten (CEUT).  Het instrument was erg lang en vraagt veel tijd, zelfs nu, nu dat de testen ingekort zijn.  

De betrouwbaarheden van verkorte GERT / GEMOK liggen (substantieel) lager dan van volledige instrumenten. 

Intercorrelaties wat lager dan in ander onderzoek (omwille van verkorte versies?) 

Maar instrumenten nog te lang voor wetenschappelijk onderzoek: CEUT-24 + GERT-20 

VIERLANDENSTUDIE 2019 

 

In 2019 hebben we de korte versie van 

dat instrument onderzocht in 

Vlaanderen, de UK, Duitsland en Spanje. 
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CEUT-24 

 

Opnieuw duidelijk unifactorieel. Iemand die goed is op 

de ene factor, is ook goed op de andere factor. De 

betrouwbaarheden zitten goed.  

 

 

 

 

 

Betrouwbaarheid is iets minder, maar is nog altijd goed. In andere landen is de betrouwbaarheid zelfs hoger. 

We zien dat dat generaliseerbaar is, je vindt structuur in verschillende landen terug en je vindt terug dat het een 

goed betrouwbaar instrument is. We kunnen met een relatief beperkt instrument al een redelijke inschatting 

maken van hoe goed iemand emoties begrijpt. We hebben die 24 itemversies in die vier landen gebruikt omdat 

emotioneel begrip te meten. Wat zal het effect zijn van die training? Als je beter begrijpt hoe emoties 

functioneren, zal je ze ook beter kunnen reguleren. Maar dit is iets dat nog verder moet onderzocht worden. 


