
DIFFERENTIËLE PSYCHOLOGIE 
DEEL 1: constructen en theorieën over individuele verschillen 

INTERESSEN 

1.  STRUCTUUR VAN INTERESSEN  

Interessen als individueel verschil 

o Grote verschillen tussen interessen van personen  

• Verschillende aard (smal versus breed interessegebied)  

• Verschillende intensiteit (één hobby versus verschillende hobby’s) 

o Motivationeel aspect! Als men interesse heeft, is men gemotiveerd om door te zetten 

o Predictieve validiteit 

• Interesses zijn geen goede predictor voor prestaties 

• Interesses zijn wel een goede predictor voor tevredenheid 

o Invalshoek vanuit de praktijk: oriënterend vermogen 

• Interesses hebben een groot toepassingsterrein (bv: studiekeuze, arbeidsmarkt, 

leerlingenbegeleiding…) 

 

Persoons- en omgevingskarakteristieken 

Oriëntatie impliceert 2 componenten: 

1) Persoon 

2) Omgeving 

Assessement: persoon en omgeving  

→ We moeten het assessementmodel voor de persoon linken aan het model voor de omgeving 

→ Ideale model: eenzelfde model dat voor zowel persoon als omgeving gebruikt kan worden 

Het succes van de P-O koppeling is onder meer afhankelijk van: 

1) De breedte waarmee eigenschappen van persoon/omgeving worden gemeten 

2) De betrouwbaarheid waarmee eigenschappen van persoon/omgeving worden gemeten 

Taxonomie omvat de basiscomponenten = een soort grootste gemene deler van het terrein dat men wil 

bestrijken/onderzoeken  

o Afbakening van het terrein die men in kaart wil brengen is uiterst belangrijk voor de constructie van 

een taxonomie 

o Taxonomie voor interessen: John Holland’s RIASOC typologie 

 

 



Realistisch (bv: bergwandelen) 

Intellectueel (bv: IT) 

Artistiek (bv: toneel spelen) 

Sociaal (bv: leider jeugdbeweging) 

Ondernemend (bv: fuiven organiseren) 

Conventioneel (bv: penningmeester van een vereniging) 

 

2. RIASOC: MODEL EN ASSUMPTIES  

John Holland 

o 1959: publiceert artikel in de Journal of Counseling Psychology 

o Boeken: “The Psychology of Vocational Choice” & “Making Vocational Choices” 

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

o Model beheerst tot vandaag de dag nog steeds de agenda van person- en environment fit 

onderzoekers → model houdt empirisch stand 

o John groeide van praktijkpsycholoog tot top academische positie aan de Johns Hopkins University 

 

Holland’s basisassumpties 

1) Beroepskeuze is een expressie van de persoonlijkheid 

➢ Mensen maken keuzes op basis van wat ze graag doen 

2) Interessevragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten 

3) Stereotypen over beroepen hebben een psychologische en sociologische betekenis 

➢ Bv: op café, “ik ben psycholoog” “ah jij gaat mij helemaal analyseren zeker?” 

4) Mensen met een gelijkend beroep hebben een gelijkend persoonlijkheidsprofiel en 

persoonlijkheidsontwikkeling 

5) Gegeven hun gelijke profielen zullen dezelfde beroepsbeoefenaars relatief gelijkaardig reageren, 

problemen oplossen en situaties structureren 

➢ Bv: brandweermannen hebben aangeleerd hoe te reageren op brand 

6) Tevredenheid met het beroep, stabiliteit in de uitoefening en prestatie zijn in functie van P-O match 

 

Holland’s vier werkassumpties 

1) Personen kunnen worden beschreven naar hun gelijkenis met zes theoretische menstypen 

2) Hetzelfde geldt voor omgevingen 

3) Personen zoeken omgevingen die hen toelaten om uitdrukking te geven aan hun geprefereerde 

activiteiten, belangstellingen en waarden  

➢ Omgevingen worden door de personen gemaakt 

4) (Criterium)gedrag is de resultante van de interactie tussen persoon en omgeving 

 



De 6 mens- en omgevingstypes van Holland 

Het realistische mens- en omgevingstype 

Menstype: houdt van activiteiten waarin hij direct en manipulatief kan omgaan met dingen. Hij 

gebruikt graag zijn lichaamskracht, hij mist sociale vaardigheden 

Realistische werkomgeving: er wordt gewerkt met machines, gereedschap, planten, dieren… De 

omgeving stimuleert en beloont mechanisch-technische vaardigheden 

→ Bv: loodgieter 

Het intellectuele mens- en omgevingstype 

Menstype: is er op uit om natuurkundige, biologische en culturele verschijnselen te doorgronden. Hij 

bezit wetenschappelijke en mathematische vaardigheden 

Intellectuele werkomgeving: omgeving stimuleert analytische, wetenschappelijke, technische en 

verbale vaardigheden 

→ Bv: laborant, werken aan Ugent 

 

Het artistieke mens- en omgevingstype 

Menstype: voorkeur voor vrije, ongestructureerde activiteiten waarin hij zich op kunstzinnige wijze 

kan uiten 

Artistieke werkomgeving: omgeving stimuleert waarden zoals esthetiek, verbeelding en 

oorspronkelijkheid. Er is ruimte voor onconventioneel, origineel en zelfs rebellerend gedrag 

→ Bv: kunstenaars 

 

Het sociale mens- en omgevingstype 

Menstype: houdt van werkzaamheden waarin hij met andere mensen kan omgaan om deze te 

informeren, genezen, ontwikkelen, amuseren… Hij mist technische vaardigheden 

Sociale werkomgeving: er wordt met mensen gewerkt in een helpende of dienstverlenende zin. 

Omgeving biedt ruimte voor humanitaire waarden + begripvol/geduldig/tactvol gedrag 

→ Bv: psycholoog 

 

Het ondernemende mens- en omgevingstype 

Menstype: streeft organisatorische, politieke of economische doelen na, hij geeft goed leiding en weet 

anderen iets te overtuigen 

Ondernemende werkomgeving: de omgeving biedt ruimte aan commerciële en politieke waarden aan 

+ doelstellingen zoals succes, macht en bekendheid. Het gaat erom iets van anderen gedaan te krijgen 

 



Het conventionele mens- en omgevingstype 

Menstype: heeft een voorkeur voor duidelijke, geordende werkzaamheden. Hij heeft een afkeer voor 

onduidelijke en ongestructureerde activiteiten. 

Conventionele werkomgeving: alles draait om het handhaven en het toepassen van de regels. De 

omgeving vereist het vermogen om volgens strikte normen en standaarden te werken 

→ Bv: politie 

 

Holland’s RIASOC-lettercodes 

o Similariteit van een persoon-omgeving met elk van de typen wordt uitgedrukt in een lettercode: 

eerste letter is het type waarmee we de grootste similariteit hebben etc. 

o Persoon: via vragenlijst: “typeer jezelf” 

➢ USA: Self- Directed Search (SDS) 

➢ NL: Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) 

o Omgeving 

➢ Zelfbeoordeling: hoe vaak komt elk van onderstaande activiteiten in uw huidige werk aan 

bod? 

▪ USA: Position Classification Inventory (PCI) 

▪ NL: Functie Profiel Test (FPT) 

➢ Incumbent method: mensen maken de omgeving, people make the place 

➢ Expert method: we kijken niet wie in de omgeving zit, we vragen uitleg bij experten die de 

omgeving kennen en stellen zo lettercodes op → interbeoordelaar- overeenkomst garandeert 

betrouwbaarheid 

➢ Combinaties van voorgaande incumbent + expert method 

 

Voorbeelden van lettercodes voor omgevingen 

Voor beroepen: O*NET 

o Gedetailleerde beroepsinformatie voor meer dan 900 jobtitels 

o Gebaseerd op job analyse + expert methode 

 

Voor opleidingen: SIMON 

o Studie- en Interesse MONitor 

o Zelf-assessment van interessen  

o Matching van opleidingen: incumbent + expert methode 

o Match eerder predictief voor satisfactie dan prestatie 

 



RIASOC calculus assumpties en afgeleiden 

o P en O gelijken op verschillende typen 

o RIASOC- typen staan niet los van elkaar, er is een variërende graad van 

verwantschap 

o Onderlinge verhouding: hexagonaal model 

➢ Aan elkaar grenzende typen (bv: C en R) 

▪ Hoge correlaties 

➢ Alternerende typen (bv: I en S of R en E) 

▪ Lage correlaties 

➢ Oppositionele typen (bv: R en S of A en C) 

▪ Negatieve correlaties 

▪ R (dingen)  S (mensen) 

▪ C (regels)  A (creatieve) 

▪ E/O (doen)  I (denken) 

 

Consistentie van de lettercode 

o Consistentie verwijst naar de ordening van de letters in de code, waarbij de klemtoon vooral ligt op de 

eerste twee letters 

o Een lettercode is minder consistent naarmate de meetkundige afstand tussen de eerste twee letters 

groter is  

o Consistentie in persoonscode: zegt iets over de stabiliteit van het profiel 

o Consistentie in de omgevingscode: zegt iets over de verscheidenheid van eigenschappen waarop de 

omgeving beroep doet 

o Consistentie wordt doorgaans aangeduid met een cijfer van 1 tot 3 

➢ 1 = inconsistent (bv: C – A) 

➢ 2 = er zit een letter tussen (bv: C- S) 

➢ 3 = maximaal consistent (bv: I – A)  

 

Wanneer we de waarden 

uitzetten op een grafiek, zal 

je (als iemand zich perfect 

consistent gedraagt) een 

cosinusfunctie krijgen 

 

 

RIASOC-differentiatie 

Lettercodes verschillen in de mate waarin ze duidelijk zijn gedifferentieerd 

→ Goed gedifferentieerde profielen zorgen voor een duidelijk af te lijnen interessepatroon 

→ P: “I know what I want” 

→ O: “You know what you gonna get” 



Jan: R = 13;  I = 24;  A = 7;  S = 9;  O = 10;  C = 3 → gedifferentieerd profiel, één duidelijke piek 

Piet: R = 22;  I = 24;  A = 7;  S = 9;  O = 10;  C = 3 → niet-gedifferentieerd profiel 

Er zijn verschillende indexen om de differentiatie van een profiel te meten 

o Verschil tussen de score op de eerste letter en de laatste letter 

o Iachan- index = X1, X2 en X4 verwijzen respectievelijk naar de scores op de 

hoogste, de op één na hoogste en vierde schaal in de lettercombinatie 

➢ Steunend op de metrische afstand tussen de letters in de code 

➢ Dezelfde lettercodes kunnen immers verschillende onderliggende scorepatronen hebben (Jan 

vs Piet)  

Jan: R = 13;  I = 24;  A = 7;  S = 9;  O = 10;  C = 3  

Piet: R = 22;  I = 24;  A = 7;  S = 9;  O = 10;  C = 3 

→ De eerste 2 letters bij beide zijn I en R wat maakt een consistentie van 3 MAAR er is een grotere metrische 

afstand tussen I en R voor Jan 

 

RIASOC-congruentie 

= de matching tussen Persoon en Omgeving 

Incongruentie: de omgeving heeft weinig te bieden voor wat de persoon te bieden heeft 

→ Bv: Primaire letter in het omgevingsprofiel is A, terwijl de primaire letter in het persoonsprofiel C is 

→ Bv: Studenten hadden eigenlijk iets anders van de opleiding verwacht 

 

Zener-Schnuelle-index: we kijken naar de 3 eerste lettercodes en scoren deze van 0-6 

Score Mate van congruentie Voorbeeld 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Letters en volgorde zijn gelijk 

Eerste twee letters en volgorde zijn gelijk 

Letters zijn gelijk, maar een andere volgorde 

Eerste letters zijn gelijk 

Eerste twee letters zijn aanwezig in de andere code 

Eerste letter aanwezig in de andere code 

Eerste letter niet aanwezig in de andere code 

P: RIC         O: RIC 

P: ISA          O: ISC 

P: SOC       O: OSC 

P: ORS        O: OSI 

P: ROS        O: OIR 

P: OSA       O: ROC 

P: AOS         O: ISR 

 

 

3. PERSON-ENVIRONMENT FIT  

o Objectieve fit = congruentie van omgevings- en persoonscode berekenen 

o Subjectieve fit = we gaan niet meten, de persoon denkt na of hij op zijn plaats zit 

➢ “Denk je dat je op je plek zit in deze studierichting?” 

o Supplementaire fit = iemand oriënteren in meer van hetzelfde (= gelijk) 

o Complementaire fit = iemand oriënteren in minder van hetzelfde (= ongelijk) 



Environment component verder opgesplitst:  

o P – O : person – organisation fit → (mis)fit met een specifieke organisatie 

o P – V : person – vocation fit → (mis)fit met je roeping/ beroepsgroep  

o P – G : person – group fit → (mis)fit met de groep, de collega’s 

o P – J : person – job fit → (mis)fit met het werk dat je moet doen, inhoudelijk 

Commensurate measurement = fit vergelijken op dezelfde kenmerken/dimensies, we kunnen hetzelfde model 

gebruiken zowel voor de omgeving als de persoon (Holland) 

 

Nye and colleagues 

“ Zijn beroepsinteressen positief gerelateerd aan job prestaties, schoolprestaties en/of volharding in een job of 

academisch programma?” Ze keken naar 2 niveaus: 

1) Niveau van interesses op zich 

2) Mate van congruentie tussen interessen en type omgeving 

 

Vier criteria:  

1) Task performance = wat in de functie omschrijving staat 

2) Organizational Citizenship Behavior = gedrag dat bijdraagt tot het functioneren v/d organisatie, maar 

niet strikt noodzakelijk in de taakomschrijving staat 

3) Persistence = doorzetten 

4) Counterproductive Work Behavior = gedrag dat voorkomt op het werk dat we niet graag zien, zijn 

afwijkingen v/d norm die binnen de organisatie gelden 

 

Resultaten: interesse en beroepsmatig functioneren 

o Baseline estimate interesse-niveau en performance = .20 → dus onafhankelijk van congruentie  

➢ Lage correlatie tussen interesse en performance 

o Baseline estimate congruentie en performance = .36 (!) 

➢ Hogere correlatie tussen congruentie en performance (Holland) 

 

Resultaten: interesse en academisch functioneren 

o Baseline estimate interesse-niveau en academische prestatie = .23  → dus onafhankelijk van 

congruentie 

➢ Lage correlatie tussen interesse en performance 

 

o Baseline estimate congruentie en academische prestatie = .32 

➢ Hoge correlatie tussen congruentie en performance 

 

 

 

 



Toepassingen van P-E fit: AS(TM)A 

ASA: zorgt voor homogeniteit binnen organisaties 

Attraction: 

o Zoveel mogelijk mensen aantrekken 

o Het juiste volk selecteert zichzelf al door te reageren op de ‘vacature’ 

o Bv: open lesdagen aan de Universiteit 

 

Selection: 

o Selecteren binnen een groep  

o Uit de mensen die gereageerd hebben een beperkt aantal uitnodigen  

o Selectieproeven 

 

Attrition: 

o Mensen die niet passen in de organisatie gaan eruit  

o Bv.: Niet meteen een vast contract krijgen, pas na ongeveer 6 maanden beoordeeld worden en kijken 

of je al dan niet kan blijven 

 

Verdere uitbreiding van het model: toevoeging TM 

Transformation: 

o Veranderingen aan de kant van de persoon 

 

Manipulation: 

o = Job crafting 

o Mensen passen hun omgeving aan 

o Bv.: Een positie hogerop geraken, zodat je in een job terecht komt die je meer biedt wat jij aan te 

bieden hebt. 

 

4. ALTERNATIEVE MODELLEN 

1. ITAMAR GATI  

De zes typen worden gepresenteerd in 3 clusters: de typen die samen in 

één cluster zitten, correleren sterker dan de typen die tot verschillende 

clusters behoren 

Clusters: (R,I) (A,S) (O,C) → makkelijker toetsbaar 

Bv.: de correlatie tussen R en I is sterker dan de correlatie tussen R en C 

 

 

 



72 orde-predicties voor het Holland model 

o Correlaties tussen de 6 adjacent (aanliggend) types > correlaties tussen de 6 alternate types 

➢ 36 predicties 

o Correlaties tussen de 6 alternate types > correlaties tussen de 3 opposite types 

➢ 18 predicties 

o Correlatie tussen de 6 adjacent types > correlaties tussen de 3 opposite types 

➢ 18 predicties 

 

2. TRACEY EN ROUNDS 

Zij toetsen deze 72 predicties op grond van beide modellen (Holland + Gati) 

o 27 predicties zijn gemeenschappelijk aan beide modellen 

o 45 orde predicties uniek zijn voor Holland 

o 9 orde predicties zijn uniek voor Gati 

➢ Bv.: RI correleren sterker dan RC omdat deze samen in een cluster zitten, terwijl voor 

Holland’s model moet deze correlatie gelijk zijn 

 

2.1 HOLLGAT MODEL VAN TRACEY EN ROUNDS 

= een samenvoeging van de 2 modellen  

= predicties op grond van Holland + 9 unieke orde predicties van Gati 

 

 

 

Bv.: RI en RI  

o ‘_’ dit is natuurlijk hetzelfde  

Bv.: RI en RA 

o Gati: RI zal een sterkere correlatie hebben dan RA, aangezien RI samen in één cluster zit en RA niet dus 

volgens Gati: RA < RI 

o Holland: in het hexagon van Holland zijn RI adjacent type terwijl RA een alternate type is waaruit volgt 

dat de correlatie voor RI groter zal zijn: RA < RI 

 



Bv. RI en RS 

o Gati: RI zal een sterkere correlatie hebben dan RS, aangezien RI samen in één cluster zit en RA niet dus 

volgens Gati: RS < RI 

o Holland: in het hexagon van Holland zijn RI adjacent types terwijl RS een opposite type is waaruit volgt 

dat de correlatie voor RI groter zal zijn: RS < RI 

 

2.2 BESLUIT OVER HET HOLLGAT MODEL 

= het model van Holland in beter want: 

1. Het was in bijna alle gevallen een statistisch adequate weergave van de gegevens 

2. Het bleek beter te passen in het HollGat model 

3. De unieke predicties van Holland passen beter bij de gegevens dan de unieke predicties van Gati 

4. De fit van Holland's model bleek niet te variëren over inventaris, geslacht of leeftijd 

 

2.3 ALTERNATIEF MODEL VOOR GATI 

 

Links: model Gati 

Rechts: alternatieve formulering 

van Gati door Rounds en Tracey 

 

 

3. PREDIGER 

Hij voegt dimensies toe aan het hexagonaal model van Holland 

o Mensen (S) tegenover Zaken (R) 

o Data (O,C) tegenover ideeën (A,I) 

De twee assen staan loodrecht op elkaar  

 

4. CONCLUSIE ALTERNATIEVE MODELLEN 

Nagy: vergeleek de 3 modellen (Holland, Gati, Rounds & Tracey) 

Resultaten: 

o Sterkste evidentie voor het Holland model 

o Differentiatie in het profiel neemt af met de leeftijd 

o Locatie van de 6 typen nagenoeg gelijk over steekproeven (voor en na transitie naar hoger onderwijs) 

o Vrouwen differentiëren minder tussen R en I aan het einde van het secundair; dit verschil ebt later 

weg 

 



5. GESLACHTSVERSCHILLEN 

Vaststelling: problematische female-male ratios, vooral in STEM (= science, technology, engineering, 

mathematics) 

o Waar komen de geslachtsverschillen vandaan? En waarom zo persistent? 

o Interessen als drijvende kracht achter studie- en beroepskeuzes 

 

Meta-analyse Su, Rounds & Armstrong 

= meta-analyse naar geslachtsverschillen in interessen 

Niet elk significant is daarom betekenisvol → vuistregel: d- effect size van Cohen 

o < .30 = zwak geslachtsverschil 

o .30 < x < .50 = matig geslachtsverschil 

o > .50 = groot geslachtsverschil 

 

Figuur 1: we kunnen heel grote geslachtsverschillen terugvinden 

o R: .84 (= duidelijk mannen) 

o S: -.68 (duidelijk vrouwen) 

Figuur 2: hoe groter het cirkeltje, hoe groter de d-effect size score 

 

6. STABILITEIT EN ONTWIKKELING 

Hoe stabiel zijn interessen? → belangrijk voor adviesverlening 

Ondervraging van Beroepskeuze ZelfOnderzoek (BZO) bevat 4 grote componenten: 

1) Activiteiten (die men wel een zou willen proberen) 

2) Beroepen (die men wel eens zou overwegen) 

3) Vaardigheden (waarover men denkt ze te beschikken) 

4) Eigenschappen (die men denkt te hebben) 

 

 

 



Wille & De Fruyt  

BZO werd ondervraagd aan 934 studenten aan het einde van hun (universele) opleiding + na 15 jaar op de 

beroepsloopbaan 

o Hoe stabiel zijn kenmerken van de omgeving? 

o Gravitation hypothesis = mensen navigeren zichzelf naar een omgeving die matcht met hun interesses 

 

Het proces 

 

Het resultaat (2014) 

o Interesse zijn redelijk stabiel = .51 

o Als je dit kwadrateert, kan je zien dat 25% van je interessen voorspelbaar zijn 

o Als je kijkt naar wat ze van werk doen, stemt dit overeen met hun interesses 

o Van de 6 typen is Realistic (.76) het meeste stabiel, en Enterprising het minst stabiel (.37) 

 

Goede stabiliteit voor activiteiten, capaciteiten en 

karakteristieken 

Instabiliteit voor beroep (occupations) → mensen zoeken na 

15 jaar nog naar een andere jobs dan toen ze net afstudeerde 

= impact van omgevingsfactoren beperkt 

 

 

Vanaf 12-13 jaar beginnen we een vrij stabiel 

interessepatroon te ontwikkelen, in de adolescentie is er 

nog ruimte voor verandering van rangschikking van de 

interessen 

Naarmate we ouder worden neemt de stabiliteit toe, we 

bereiken een piek rond 25 – 29,9 jaar 

 

 



7. EVALUATIE  

Er waren ook een aantal kritieken op het model van Holland 

1. TINSLEY 

o Er is vooral sprake van unfit i.p.v. fit 

o De meeste hexagonale congruenties zijn ongeldig 

o Hexagonale congruenties correleren niet signifiant met satisfactie 

o In welke mate kunnen we het model gebruiken voor zowel persoon als omgeving? 

o Het hexagonaal model mist validiteit 

 

2. PREDIGER  

Reageerde op de originele bijdrage van Tinsley 

“The Approximite Hexagon” = de benaderende zeshoek 

o Hij verdedigd het model van Holland, hij accepteert het als een benadering van de werkelijkheid. 

o Het is de algemene structuur die belangrijk is.  

o Hoewel suggereren replicaties die vertrekken van het hexagonaal model dat de hexagon verouderd en 

enigszins uit vorm is 

o Er kan bv behoefte zijn aan een ander type interesse tussen R en C (→ septagon?) 

 

7. RECENTE OPERATIONALISATIES  

ASSESSEMENT IN VLAANDEREN/NEDERLAND 

Assessement = test om te beoordelen of je geschikt bent voor een functie 

Reeds bestaande instrumenten: 

o BZO = Beroepskeuze Zelf Onderzoek 

o PPT = Persoonlijke Profiel Test 

Nieuwe instrumenten: 

o LIV = Loopbaaninzicht VragenLijst (2009) 

o LOLA = Low Lands Work (2015 / 2020) 

o Low Lands Fun (2015) 

 

LOLA 

LOLA: afgestemd op loopbaan 

o Minder ‘doorzichtig’ en meer selectief dan BZO/PPT 

o Meer gericht op de arbeidsmarkt  

o In theoretisch opzicht zo dicht mogelijk bij de originele ideeën van John Holland blijven 

o Voor de invuller leuk om te doen 

o Voor de gebruiker volstrekte compatibiliteit met het oude instrumentarium  



LOLA: concepten en uitgangspunten 

o Update van de itemset 

o Nieuwe labels aan de domeinen: van RIASOC naar PAKSOC 

o Verdere differentiatie: binnen de 6 dimensies nog 16 componenten 

o Focus op werkervaring  

o Additionele indicatoren 

➢ Veranderingsindicator 

➢ Intensiteit van de interesse: fleeting versus anchored interesses  

 

LOLA: nieuwe labels voor de domeinen 

RIASOC PAKSOC 

Realistisch Praktisch 

Intellectueel Analytisch 

Artistiek Kunstzinnig 

Sociaal Sociaal 

Ondernemend Ondernemend 

Conventioneel Conventioneel 

 

LOLA is gebaseerd op Holland’s theorie: 6 typen werkomgeving en 6 bijpassende persoonstypen 

→ Hoe beter de fit tussen persoon en omgeving, hoe gelukkiger, gemotiveerd en effectief iemand is 

 

Binnen deze 6 domeinen, kunnen we weer 16 componenten onderscheiden: 

Praktisch (realistisch) - Handenarbeid: twee rechter handen hebben 

- Outdoor: fauna en flora 

- Techniek: grote varianten van machines en techniek 

Analytisch (intellectueel) - Theorie: intellectueel bezig zijn 

- ICT 

- Wetenschappen/fysica → natuurwetenschappen 

Kunstzinnig (artistiek) - Creativiteit: dingen mooier of leuker maken 

- Kunst (met een grote K) 

Sociaal - Zorg: altruïstisch zijn 

- Onderwijs/education: coachen en begeleiden 

Ondernemend - Leiderschap: een leider willen zijn, verantwoordelijk 

- Organiseren: actief en druk werk naar zich toe trekken 

- Scoren: commercieel, competitief en ongeduldig 

- Status en macht: statusgevoelig, het politieke spel 
beheersen 

Conventioneel - Structuur: regelmaat en voorspelbaarheid 

- Business oriëntatie: zuinig en verstandig met geld 

 



 

 

 

 

 

Figuur 1: je ziet dat social er uit springt, maar enkel met deze 

informatie heb je niet veel 

Figuur 2: door de componenten van LOLA bekom je veel meer 

details en informatie 

→ Bv: je ziet in het realistische domein dat de persoon absoluut niks heeft met machines, maar doet 

wel graag dingen buiten 

→ door deze differentiaties in de domeinen kan je ook keuzes maken zoals bv je richting, wil ik chirurg 

worden (handigheid), of pediater (education)…) 

 

LOLA: doet beroep op persoonlijkheidseigenschappen 

Bv.: Op het sociale terrein positief verband met neuroticisme, openness en agreeableness en negatief verband 

met extraversie 

→ Maar in de onderwijs-component negatieve correlatie met neuroticisme en positieve correlatie met 

extraversie (= logisch = iemand die voor een groep moet staat moet best niet verlegen en angstig zijn) 

→ De opsplitsing die gemaakt is binnen de grote typen van Holland, houdt ook psychologisch steek 

want het heeft verband met de 

persoonlijkheden van mensen 

 

 

 

 

 

CHANGE INDICATOR  

= identificeert rusteloosheid, het toe zijn aan verandering 

o Hoge score op CI wijst op gevoel van urgentie, de persoon wil onmiddellijk iets veranderen aan zijn 

werkinhoud- of setting 

o Mid-level score op CI wijst op behoefte aan verandering, maar onder voorwaarden (het is een vaag “ik 

wel eens iets anders” idee) 

o Lage score wijst meestal op balans en satisfactie 



Twee verschillende levels van interesses: fleeting versus anchored interests 

Enkele voorbeelden: 

o Bv.: “Ik zou graag buiten werken, in de frisse lucht” → veel mensen zullen dit aanduiden = fleeting 

interest 

o Bv.: “Ik zou graag buiten werken, het maakt niet uit of het regent of koud is” → een element waar je 

anders ja op zou zeggen, is eigenlijk een element bij gekomen waarbij je moet nadenken, als iemand 

hier op “ja” antwoord, heeft hij/zij anchored interest 

 

o Bv.: “Wie wil er kleine huisdieren verzorgen” → vele handen zullen in de lucht gaan  

o Bv.: “Wie wil er een drachtige koe verlossen” → slechts enkele handen gaan in de lucht, als iemand 

hier “ja” op antwoord, heeft hij/zij anchored interest 

 

LOLA: onder meer inzetbaar voor: 

o Wie wat anders wil 

o Outplacement 

o Inactieven 

o Langer moeten werken dan voorzien 

o Zwart gat na pensioen … 

 

LOLA: doelpubliek 

1) Mensen met loopbaan vraagstukken 

2) Professionals met patiënten met loopbaan vraagstukken, zodat ze hun interviews beter kunnen doen 

3) Organisaties 

 

 

 

 

 

 

 

TAKE AWAY MESSAGE 

o Interessen: RIASEC/PAKSOC 

o Vrij robuust model: werkt voor mannen, vrouwen, de persoon, de omgeving 

o Congruentie en fit: beperkte relaties met criteria 

o Er zijn substantiële geslachtsverschillen en een behoorlijke stabiliteit 

o Goede tools in het NL-taalgebied 

o Exploratief gebruiken: je zit achter het stuur van het wagen op je carrière pad, het moet opties openen 



PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN 

1. DEFINITIE VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTREK  

Vaak zeggen we te pas en te onpas  “hij/zij heeft persoonlijkheid” maar wat zit hier achter? Wat bedoelen we? 

ALLPORT – NOMOTHETISCH VERSUS IDIOGRAFISCH ONDERZOEK 

Nomothetisch: onderzoek naar de aard en natuur van verschillen tussen personen. We maken vergelijkingen 

op basis van een gemeenschappelijke set van eigenschappen en komen tot een beschrijving. 

 → Bv.: “hij is lief” je maakt eigenlijk een vergelijking hoe deze persoon is t.o.v. andere personen 

→ Destatistic: maat om de grote v/d verschillen tussen groepen te meten 

→ RIASOC   

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

Deze 2 wetenschappelijke benaderingen zijn conceptueel te onderscheiden, maar worden in de praktijk 

doorgaans geïntegreerd 

o Iemand selecteren voor een job (nomo), maar ook kijken naar wat uniek is aan hem/haar (idio) 

o Klant is angstig en depressief, we gaan haar vergelijken met anderen uit de algemene populatie 

(nomo) + maar daarbij gaan we een belangrijke aandacht geven aan de uniciteit van het individu (idio) 

 

DRIE ANALYSENIVEAU’S  

1. Menselijke natuur: wat is gemeenschappelijk aan de soort? 

o Hogan: socioanalytische theorie – 3 principes die we in elke (micro)cultuur tegen komen 

i. Getting long: hoe mensen onderling met elkaar connecteren, horizontale connecties 

ii. Getting ahead: mensen organiseren zich, verticale opsplitsing 

iii. Making sense: zingeving aan waar je mee bezig bent (bv.: wetenschap, religie…) 

o Gosling: uitbreiding 3 termen naar dieren → getting along (in een kudde beter beschermd 

dan alleen), getting ahead (leiders onder de dieren), geen making sense 

2. Individuele en groepsverschillen – nomothetisch 

o Mannen – vrouwen (groepsverschil): mannen meer agressief dan vrouwen 

o Culturen – subculturen → verschillen tussen groepen zijn beperkter dan verschillen in een 

groep 

o Verschillen tussen individuen (individueel verschil): variatie in behoefte om er bij te horen 

3. Uniciteit – idiografisch 

o Bv.: Yana’s unieke manier om liefde te tonen 

 

 

 

 



PERSOONLIJKHEID EN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN 

Hoe beschrijven we onszelf/iemand anders? 

Lekenopvatting over persoonlijkheid 

o Beschrijvend: een probleem is dat we veel adjectieven hebben (N = 20 000) waar redundantie in zit, 

waardoor niet elk begrip iets unieks zegt. 

o Verklarend: persoonlijkheid als verklarend mechanisme (“hij stak zijn middenvinger op omdat hij 

agressief is”), we maken een cirkelredenering waardoor we ook toekomstig gedrag kunnen 

voorspellen 

Adjectieven ook academisch gebruikt 

o Bedachtzaam: interne kwaliteit van het denken 

➢ Bv: invullen van examenformulier pas op het allerlaatste net-kolom 

o Ambitieus: intensiteit om doel te bereiken 

o Manipulatief: wijze om een doel te bereiken 

o Charmant: verwijst naar sociaal effect 

➢ Bv: iemand weet dat je een slechte dag hebt en stuurt in de avond nog een lachende smiley 

o Informeel: interpersoonlijk gedrag 

 

 

DEFINITIES PERSOONLIJKHEID 

Persoonlijkheid = het geheel van karakteristieken die iemand typeren en hem/haar uniek maken vergeleken 

met andere personen 

Allport: “A generalized and focalized neuropsychic system peculiar to the individual with the capacity to render 

many stimuli functionally equivalent, and to initiate and guide consistent forms of adaptive and expressive 

behavior” 

o M.a.w. persoonlijkheid is adaptief (getting along en getting ahead), er zit een zekere consistentie in 

o Idiografisch 

 

Brody & Ehrlichman: : “those thoughts, feelings, desires, intentions, and action tendencies that contribute to 

important aspects of individuality” 

o M.a.w. persoonsbeschrijvende adjectieven verwijzen naar vele aspecten van het individu 

 

!!! Larsen & Buss: “Personality is the set of psychological traits and mechanisms within the individual that are 

organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to, the 

intrapsychic, physical, and social environments” 

o “the set of psychological traits” → persoonlijkheid wordt geconceptualiseerd door een taxonomie      

(= indeling van elementen), we hebben niet één term maar het geheel van een trek 

o “and mechanisms” → procesmatig: input – verwerking – output, de verwerking hangt af van je 

persoonlijkheid op basis daarvan genereren we een output 



o “within the individual” → persoonlijkheid is intern, we kunnen het niet rechtstreeks observeren (wel in 

bepaalde mate af te leiden uit gedrag) 

o “that are organized and relatively enduring” → persoonlijkheid is stabiel over de tijd heen en 

consistent in vergelijkbare situaties, zorgt voor coherentie en identiteit & maakt een individu 

voorspelbaar 

o “and that influence” → basic tendencies: persoonlijkheidstrekken reflecteren de natuurlijke intrinsieke 

neigingen van mensen om zich op een bepaalde manier te gedragen, te denken en zich te voelen 

➢ Bv.: mensen reageren heel verschillend op natuurrampen, auto-ongeluk m.b.t hulp geven 

o “his or her interactions with” → perceptie (afhankelijk van persoonlijkheid zaken interpreteren), 

uitlokken, selectie (vb.: vrienden met zelfde persoonlijkheid) en manipulatie (omgeving er (on)bewust 

toe aanzetten  om zich te gaan gedragen in overeenstemming met jouw persoonlijkheid) 

o “and adaptations to” → adaptieve of maladaptieve doelgerichte aanpassing 

o “the environment” → gaat heel breed: fysieke, sociale en intrapsychische  

 

TREKKEN 

Trekken = relatief stabiele interne factoren die iemands gedrag consistent maken over situaties, en verschillend 

van het gedrag van anderen in vergelijkbare situaties. 

o Stabiel: over tijd → om voorspellingen te maken, er zijn veranderingen over tijd mogelijk 

o Intern: afleidbaar uit gedrag  

o Consistent: over vergelijkbare situaties, maar niet in alle mogelijke contexten (bv.: slordig thuis maar 

niet op werk) 

o Individueel verschillen 

o Basic tendencies: trekken als causale entiteiten 

 

Kritieken op het trekbegrip 

“De situatie is determinerend” → het is de omgeving 

Nu: het is de persoonlijkheid die de situatie interpreteert  

Kan aangetoond worden door volgende punten: 

o Mensen reageren verschillend op dezelfde situaties 

➢ Sterke situatie: iedereen reageert op eenzelfde manier (ook hier kan variabiliteit zien → hoe 

reageer je bij een auto-ongeval?) 

➢ Zwakke situatie: meer variabiliteit in termen van reacties 

o Het is niet omdat je een bepaalde trek hebt, dat je deze in alle situaties activeert (bv.: iemand die erg 

graag praat zal zich op een begrafenis inhouden) 

o Een trek hebben betekent niet dat je reacties absoluut consistent zijn 

 

 



o Gedragsconsistentie wil niet zeggen dat er interne consistentie is 

➢ Een prof die introvert is maar wel goed les kan geven. Hij zit buiten zijn comfort zone hoe hij 

normaal is langs de binnenkant (interne consistentie) maar hij geeft wel telkens op dezelfde 

manier les (gedragsconsistentie) 

Daarbij hebben persoonlijkheidstrekken een geringe predictieve validiteit → .30 barrière 

 

VIER BENADERINGEN VAN PERSOONLIJKHEID 

1. Psychodynamische / psycho-analystische benadering: onbewuste conflicten en processen 

2. Cognitieve benadering: cognities en gedachten 

3. Humanistische benadering: maturatieprocessen en zelf-actualiserend potentieel 

4. Trait approach: relatief stabiele persoonlijkheidseigenschappen (= trekken), vroeg observeerbaar en 

als latente kernen aanwezig tijdens de gehele ontwikkeling 

 

 

2. PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN  

Taxonomie = verschijnselen ordenen door ze te groeperen in equivalente klassen 

3 grote methoden om tot een taxonomie te komen: 

1) Lexical approach 

2) Statistical approach 

3) Theoretical approach  

Hoe kunnen we zo een taxonomie opbouwen? Wie gebruiken we als informant? 

Informant Bijkomende problemen 

Zelfbeoordelingen Self-presentation bias: (On)bewust het beeld dat anderen van jou hebben 
beïnvloeden.  

o Antwoorden op de vragenlijsten aanpassen in functie van het beeld 
dat je wil dat anderen van je hebben (vaak positiever) 

 

Externe beoordelaars Halo-effecten: 1 positieve persoonlijkheidstrek generaliseren  

o Een reeks van positieve eigenschappen toeschrijven die relatief 
onafhankelijk zijn van elkaar. (bv.: Yana is sociaal, ze is dus ook 
grappig intelligent… 

Horn-effecten: 1 negatieve persoonlijkheidstrek generaliseren  

o Een reeks van negatieve eigenschappen toeschrijven die relatief 
onafhankelijk zijn van elkaar. 

Self-based-heuristic bias: De beoordeling wordt beïnvloed door de 
persoonlijkheid van de beoordelaar. 

Self-image bias: Persoonlijkheidstrekken die je bij jezelf belangrijk meer 
gewicht toekennen in de beoordelingen van anderen. 

Impliciete persoonlijkheidstheorieën = stereotypen, prototypen  

 



Methoden om het domein van individuele verschillen af te bakenen? 

Lexicale 
benadering 

Natuurlijke taal 

Statistische 
benadering 

Factor-analyse 

Theoretische 
benadering 

Theorieën 

 

1. LEXICAL APPROACH 

We observeren dat er enorm veel verschillende trekken bestaan om persoonlijkheden te beschrijven 

o Er is een grote frequentie van synonieme trekken: zijn deze echt belangrijk? 

o Verschillende woordcategorieën om iemand te beschrijven: WW, ZNW …  

Door deze grote hoeveelheid hebben we nood aan een taxonomie → centraal staat de lexicale hypothese 

Lexicale hypothese  

= de meest belangrijke verschillen tussen de interacties van individuen, worden gecodeerd in hun taal. Hoe 

belangrijker het verschil, hoe meer we er over willen spreken en dat we er een woord voor zullen uitvinden. 

(Goldberg) 

➢ Bv.: wij hebben maar een paar woorden voor sneeuw, terwijl de inuïten er een 100-tal woorden voor 

hebben 

 

Kritieken op de lexicale hypothese 

1. Uitsluitend aandacht naar trekadjectieven  andere woordcategorieën (ww, znw) 

2. Passieve  actieve taal 

o Vertrekken vanuit woordenboek (= passief uitgeschreven lexicon) 

o Beter om te vertrekken van het actieve lexicon (= persoonsbeschrijvingen die mensen geven) 

3. Natuurlijke taal  expert 

o Te vaag en onwetenschappelijk  

4. Descriptieve  evaluatieve betekenis 

5. A-specifiek voor doelgroepen: geen uitspraak of de taxonomie op alle leeftijden, op de gehele 

populatie of op de klinische populatie van toepassing is 

6. Cross-cultureel onderzoek: hoe vergelijken? 

o Moeilijk om aan cross-cultureel onderzoek te doen want je vertrekt vanuit een woordenboek 

(andere taal)  

o Moeilijk om de verschillende talen met elkaar te vergelijken 

 

 

 



2. STATISTICAL APPROACH 

o Alle items (1000-en) uit bestaande persoonlijkheidsvragenlijsten samen analyseren  

o Factoranalyse = methode van datareductie 

➢ We bereken samenhangende correlaties tussen 1000-en items uit de lijst die we 

verzameld hebben 

• Zwakke correlatie: verschillende categorieën (bv.: aardig en leidinggevend) 

• Sterke correlatie: onderbrengen in dezelfde categorie (bv.: aardig en lief) 

➢ Exhaustief: Er blijven steeds minder categorieën over, tot je ze niet meer kan gaan 

samenvoegen omdat ze niet meer met elkaar correleren 

➢ Uiteindelijk komen we tot 5 categorieën, 5 basisdimensies van persoonlijkheid 

o A-theoretisch: men vertrekt niet vanuit een bepaald kader/theorie om te gaan bepalen welke trek 

thuishoort in welke taxonomie  

o Standpunt van de expert staat hier centraal 

 

COMBINATIE VAN DE LEXICALE EN STATISTISCHE BENADERING – BIG FIVE 

o Big Five – Vijf-Factorenmodel (VFM) 

➢ Observatie: zeer veel verschillende trekken 

➢ Taxonomie nodig! 

o Lexicale hypothese: de meest belangrijke verschillen tussen de interacties van individuen, worden 

gecodeerd in hun taal. Hoe belangrijker het verschil, hoe meer we er over willen spreken en dat we er 

een woord voor zullen uitvinden. 

o Analyse vertrekt van alle persoonsbeschrijvende adjectieven die opgenomen zijn in woordenbroeken. 

Deze adjectieven worden aangeduid met: 

➢ Is van … aard 

➢ Is … van karakter 

 

Door deze data-reductie komen we tot 5 dimensies 

1) Extraversie: hartelijk, energiek, dominant  teruggetrokken, onderdanig 

2) Altruïsme/agreeableness: vertrouwen, oprechtheid, medeleven  agressiviteit, egocentrisme 

3) Consciëntieusheid: doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie 

4) Emotionele stabiliteit: stressbestendig, zelfvertrouwen  neuroticisme, algemene angst, twijfelen 

5) Intellect/openheid: ontwikkeld, geïnteresseerd  praktisch, weinig intellectualistisch 

 

We kunnen de 5 basisdimensies van de Big Five zien als de basiskleuren. Onderlinge combinaties dekken het 

volledige spectrum af. 

o Of tenzij is de trek een zuivere vorm (bv.: extravert) of combinaties van 2/3 van de kleuren (bv.: 

agressie = combinatie van neuroticisme en negatieve kant agreeableness) 

 

 



TYPES VERSUS DIMENSIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN ADJECTIEVEN NAAR ‘VRIJE BESCHRIJVINGEN’  

We focussen op de (actieve) beschrijving van ouders van hun kinderen van 3, 6, 9, 12 jaar. We verzamelen de 

items, gieten dit neer en bieden deze items aan andere ouders  → vinden we dan het 5-factoren model of niet? 

Wanneer we het vijf-factoren model bevinden geldt er dat: 

o Het voor specifieke doelgroepen bruikbaar is 

o Het model ook voor actief taalgebruik geldt 

o Het model cross-cultureel is (België, Nederland, China, USA, 

Polen, Griekenland, Duitsland) 

Wanneer we alle persoonsbeschrijvende elementen samenvoegen gaan we 

deze classificeren in een persoonsbeschrijvend lexicon met zowel de big five 

en andere categorieën, zo is het minder gemakkelijk om de big five uit te 

komen. Als resultaat van deze studie komt de big 5 zeer duidelijk naar boven 

→ big five laat ongeveer toe 75 - 80% van alle beschrijvingen te vatten 

In China: zijn er veel meer verwijzingen naar de dimensie consciëntieusheid dan andere landen: 19,4% 

In USA zijn er veel meer verwijzingen naar de dimensie ‘openheid’ dan andere landen: 21,2% 

TYPE                  DIMENSIE 

Denken in type van constructen: extravert OF 

introvert → is niet de realiteit, het zijn normaal 

verdeelde dimensies  

Er is een groot aantal introverten en groot aantal 

extraverten, en slechts een klein aantal 

daartussen 

arbitrair ergens een lijn in het midden getrokken: 

problematisch voor mensen die in het midden 

zitten (bij opnieuw meten kan je toevallig aan de 

andere kant v/d lijn vallen) 

Eigenschappen zijn normaal verdeeld 

→ lijn in het midden zetten: ½ extravert en ½ 

introvert,  

We kunnen zien dat een groot deel van de mensen 

beide eigenschappen hebben en dat extreem 

introvert/extravert minder vaak voorkomt 



PUUR STATISTISCHE BENADERING: NEO-PI-R VAN COSTA & MCCRAE 

Baltimore Longitudinal Study of Aging (BLSA) → kijken naar de impact van veroudering op psychologische – 

persoonlijkheidsveranderingen 

o 1985: Costa en McCrae: NEO-model (3x6) 

➢ Neuroticisme, extraversie, openness  

➢ Onder elke dimensie nog eens 6 specifieke facetten  

o Problemen: 

➢ Verschillende schalen die dezelfde factor willen meten, 

correleren laag (is schaal A of schaal B juist?) 

➢ Schalen die verschillende factoren meten correleren dikwijls sterk 

➢ Klinische achtergrond: veel items te klinisch 

➢ Slechte psychometrische kwaliteiten 

o 1989: Costa en McCrae: NEO-PI (3x6;2) 

o 1992: Costa en McCrae NEO-PI-R (5x6) = NEO revised 

➢ Klassiek model maar de problemen zijn opgelost 

➢ Agreeableness en consciëntieusheid komen er bij  

o NEO FFI = verkorte versie, enkel toegepast op big five factoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factorladingenmatrix 

Zowel op leeftijd 12-14 jaar en 15-17 jaar zijn 

de primaire ladingen van een 

persoonlijkheidstrek identiek (bv.: neurotisch 

primaire ladingen in het groen) 

o Er zijn weinig secundaire ladingen 

(rode cirkels) 

o Vooral factor zuiver 

 

 

 



Wanneer we de schalen die in 121 verschillende vragenlijsten staan bekijken, zijn ze goed thuis te brengen 

binnen het big five model, de 5 factoren dekken het goed af → generaliseerbaar 

 

3. THEORETICAL APPROACH 

Persoonlijkheidsconstructen worden afgeleid uit een theorie  

Bijvoorbeeld: 

o Frustratie-agressie theorie 

➢ Frustratie leidt altijd tot agressie 

o Coping theorieën 

➢ Hoe gaat men om met problemen? 

➢ Emotioneel, defensief, rationeel, probleemoplossend … 

 

3. HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE MULTI -TRAIT PERSPECTIEVEN  

HISTORISCH RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN  

ALLPORT 

o Grondlegger van de lexicale benadering: eerste classificatie van persoonlijkheidstrekken op basis van 

woordenboek studie 

o Eerste universitaire cursus persoonlijkheidspsychologie 

o Eerste link naar zenuwstelsel 

o Integratieve benadering van persoonlijkheid: de uniciteit van iemand komt uit de unieke combinatie 

die hij maakt met zijn/haar persoonlijkheidstrekken 

o Introduceerde nomothetische en ideografische benadering 

 

Allport classificeerde trekken op 3 niveaus: 

1. Cardinale trekken = persoonlijkheidstrekken die een grote impact hebben op iemand, die het typische 

van iemand beschrijven (bv.: competitie, ambitie) 

2. Centrale trekken = trekken die toelaten iemand te beschrijven 

3. Secundaire trekken = persoonlijkheidseigenschappen die je pas ontdekt in interacties 

 

Allport ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat 

Significante bijdragen: 

o Trekbenadering: sterke voorstander van het idee dat trekken belangrijk zijn maar ook de context 

o Theorie van zelfconcept: mensen moeten identiteit ontwikkelen in interactie met de context, leidt tot 

ontwikkeling zelfbeeld 

 

 



EYSENCK 

Legt de klemtoon op de erfelijkheid en psycho-fysiologische 

basis van trekken 

Constructie van hiërarchische typologie  

(4 verschillende types) 

1. Specifieke responsen 

2. Habituele responsen 

3. Trait niveau 

4. Super-trait = gecorreleerde trekken 

➢ PEN: Psychoticisme, Neuroticisme, Extraversie 

Het oorspronkelijke model van Eysenck bevatte enkel Neuroticisme en Extraversie 

o Er was een derde dimensie nodig: psychoticisme (P-factor) 

o Kritiek: P-factor insinueert hoger risico op psychose 

o Repliek: wie hoog scoort op P hebben een hoger risico op psychotisch gerelateerde ervaringen 

De P-factor werd empirisch het minste onderschreven 

 

Assessement volgens Eysenck: EPQ – Eysenck Personality Questionnaire  

Mensen die verschillende scores hebben op supertrekken, vertonen verschillende gedrag 

o Verschillende reacties op omgevingsprikkels 

o Risico-gedrag 

o Veranderingen 

 

Deed cross-cultureel onderzoek: replicatie van 3 PEN-factoren was gelukt: 

o In meer dan 24 landen 

o Zowel bij mannen als vrouwen 

o Support voor genetische basis 

 

EPQ versie voor jongeren: 

o Cross-culturele replicatie 

o Stabiliteit van de 3 factoren over leeftijd heen 

 

Bijdrage Eysenck 

o Beschrijving + verklaring van individuele verschillen 

o Ontwikkeling robuuste maat voor persoonlijkheid 

o Aandacht voor biologische/genetische basis van persoonlijkheid 

o Kritiek:  

➢ Zijn 3 factoren voldoende? 

➢ Is het biologisch criterium niet te rigide? 



CATTELL 

Pionier in de toepassing van de factor-analyse 

Empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken 

Ontwikkeling van de 16PF: 

o Onderscheid tussen genetische versus omgevingsgestuurde trekken 

o Onderscheid tussen types van trekken 

➢ Ability traits: hoe je je kan aanpassen 

➢ Temperament traits: typische trekken 

➢ Dynamic traits: motivationeel componenten 

o 16 onderliggende factoren 

o Eén van de grootste taxonomieën in termen van aantal factoren 

 

Cattell had sterke interesse in het maken van een instrument, maar keek te strikt naar de data 

Nadelen 16 PF 

o Moeilijkheidsgraad 

o Moeilijkheden met de replicatie van 16 factoren 

o Problemen met interne consistentie voor een aantal schalen 

 

HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN 

Hiërarchisch versus circumplexmodel 

(1) Hiërarchisch model van persoonlijkheid (bv.: FFM met als maat NEO PI-R of Eysenck) 

o Schalen worden toegewezen aan de factor waarop ze primair laden 

o Secundaire/tertiaire trekken worden niet in rekening gebracht 

o Gevolg: gecorreleerde domeinscores → factoren zijn niet zo onafhankelijk van elkaar dan ze zouden 

moeten zijn? 

 

(2) Circumplex model van persoonlijkheid (bv.: interpersoonlijk model van Wiggins) 

o Secundaire ladingen worden wel in rekening gebracht 

 

CIRCUMPLEX MODEL VAN WIGGINS 

Visuele voorstelling van interpersoonlijk gedrag adhv 2 assen: 

1. Love → kwaliteit van sociale interacties 

2. Status → hiërarchie 

 Specificatie van de relaties tussen alle trekken in het model* 

 Doel: aandacht vestigen op hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag 

Kritiek: kunnen we interpersoonlijk gedrag weergeven op slechts 2 dimensies? 



 

* Specificatie van relaties tussen trekken 

Nabijheid (adjecency): interpersoonlijke trekken 

die dicht bij elkaar liggen en positief correleren 

Bipolariteit: trekken die aan de 

tegenovergestelde uiteindes liggen van het 

model en die negatief correleren 

Orthogonaliteit: is de relatie tussen trekken 

wanneer die trekken nul correleren, dus wanneer 

het onafhankelijke trekken zijn 

 

 

 

FIVE-FACTOR MODEL 

Vertrekpunt = de lexicale en statistische benadering 

o Her-analyse van de Allport lijst: 5 factoren 

o Significante reeks studies met trekadjectieven: 5 factoren 

→ Data-driven, atheoretisch 

Elk individu neemt een positie in op elk van de vijf brede domeinen (= hogere-orde factoren) en op elk van de 

meer specifieke facetten (lagere-orde factoren) 

→ Hiërarchisch model 

 

De vijf basisfactoren van persoonlijkheid 

Extraversie: kwantiteit van sociale interactie (graag alleen zijn, rust  sociaal, dominant) 

Altruïsme: kwaliteit van sociale interactie (egocentrisch , bot  vriendelijk, empathisch) 

Consciëntieusheid: werkgerelateerde eigenschappen (slordig, snel afgeleid  georganiseerd, ambitieus) 

Neuroticisme: regulatie van negatieve emoties (zelfzeker, omgang met stress  angstig, kwetsbaar) 

Openheid voor ervaringen: (nuchter, minder fantasierijk  creatief, open geeft) 

 

 

 

 



Hoe meten we de 5 basisfactoren van persoonlijkheid? 

NEO PI-R: 240 zinnen-items, 30 facetten, hiërarchisch gestructureerd onder 5 dimensies 

NEO FFI: 60 zinnen-items, enkel scores op 5 dimensies (= verkorte NEO PI-R versie) 

BFI: 44 korte zinnetjes, enkel scores op 5 dimensies 

→ We hebben de keuze tussen: gedifferentieerd maar uitgebreid versus minder gedifferentieerd maar 

economisch 

 

Persoonlijkheidsbeschrijving vanuit de NEO PI-R 

Elk individu neemt een positie in op elk van de vijf brede 

domeinen (= hogereorde factoren) en op elk van de meer 

specifieke facetten (lagere-orde factoren) 

o Persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar versterken of 

compenseren  

o Veel extreme scores (8-9) kunnen indicatief zijn voor 

een persoonlijkheidsproblematiek, maar dit is niet 

noodzakelijk zo 

➢ Afhankelijk van context 

➢ Afhankelijk van andere trekken 

➢ Afhankelijk van leeftijd 

 

Aandachtspunten:  

o NEO PI-R meet de normale variatie aan 

persoonlijkheidseigenschappen  

o NEO PI-R is geen diagnostisch instrument 

o Wordt wel vaak gebruikt binnen diagnostische 

procedures 

 

FFM person centered assessment  

Person centered = hoe de trekken binnen de persoon correleren 

Terugkerende specifieke combinatie van hoge/lage scores op de Big Five – 3 clusters:  

o Overcontrolled = hoog neuroticisme, lage extraversie 

o Undercontrolled = laag altruïsme, laag consciëntieusheid (= psychoticisme Eysenck) 

o Resillient = laag neuroticisme, hoog altruïsme, hoog consciëntieusheid (= mensen die aangepast zijn 

aan druk) 

 

 



Voordeel FFM persoonlijkheidstypes: 

o Brede toepassingsmogelijkheden 

➢ Klinisch: zicht op at risk voor pathologie (signaalfunctie) 

▪ Overcontrollers: internaliserende pathologie (vrouwen) 

▪ Undercontrollers: externaliserende pathologie (mannen) 

➢ Selectie doeleinden: bv. Norm-profiel voor verschillende beroepsgroepen 

 

Nadeel FFM persoonlijkheidstypes: 

o Verlies van informatie 

o Categoriale toewijzing aan 1 bepaald type 

 

Kritiek op het Five Factor Model 

o Atheoretisch, te beschrijvend 

o Biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen 

o Additionele factoren van persoonlijkheid niet inbegrepen 

➢ Fysieke aantrekkelijkheid 

➢ Religiositeit 

 

ZIJN ER NOG ANDERE FACTOREN BUITEN DE BIG FIVE? - HEXACO 

Ashton, Lee, Son: een zesde factor in een aantal studies van adjectieven → honesty – humility (hangt strek 

samen met agreeableness) 

Ashton & Lee: HEXACO model in 12 talen 

o Honesty – humility 

o Emotionally 

o eXtraversion 

o Agreeableness versus anger 

o Conscientiousness 

o Openness to experience  

 

Positieve kant honesty: liefhebbend, oprecht, humaan 

Negatieve kant honesty: arrogant, oneerlijk, hypocriet 

 

 

 

 

 



Theorie van het HEXACO model op persoonlijkheidsstructuur 

o Reciprociteit en verwant altruïsme (kin altruism) 

➢ Honesty: reciprociteit in termen van eerlijkheid 

▪ Reciprociteit = behandeling in de wederzijdse richting, je geeft en krijgt 

➢ Agreeableness: reciprociteit in termen van tolerantie/empathie 

➢ Emotionally: belangrijk voor verwant altruïsme → banden vormen 

o Extraversie, Conscentieusheid en Openness zijn drie dimensies m.b.t.  engagement en gedrag die 

impact hebben op: 

➢ Sociale relaties 

➢ Werk (organiseren) 

➢ Leren 

 

Voor- en nadelen van hoge score op HEXACO-factoren 

Factor Voordelen Kosten 

Honesty-Humility Winsten uit samenwerking Verlies van winsten door de 
uitbuiting van anderen 

Agreeableness Winsten uit samenwerking Verlies van winsten door de 
uitbuiting van anderen 

Emotionality Persoonlijke overleving Verlies van potentiële winsten i.v.m. 
risico's voor zichzelf en verwanten 

Extraversion Sociale winsten (vrienden) Energie en tijd 

Consciëntieusheid Materiële gunsten Energie en tijd 

Openness to experience Materiële en sociale gunsten Energie en tijd 

 

Kritiek op HEXACO 

o Waarom Honesty-Humility → nog heel wat andere kandidaten als 6de factor!  

➢ Paunonen & Jackson: 10 mogelijke dimensies die buiten de Big Five liggen 

➢ Essentie van reductie → je kan altijd iets toevoegen, maar hoe interessant is die toevoeging 

voor de praktijk? 

o Zeer sterke correlatie tussen Honesty en Agreeableness 

o Waarom uitbreiden? → 1-factor modellen met sociaal wenselijke eigenschap 

o De Raad: slechts 3 factoren repliceerbaar, daar zit Humility niet bij 

o Actueel debat: bandwidth – fidelity dilemma 

➢ Wat gebruik je om voorspelling te maken? 

➢ Brede factoren (bandwidth) →  vb.: 5 big five factoren vs. kleine facetten (fidelity) → vb.: 

facetten van big five factoren?  

➢ Grof weg categoriseren vs. specifieke uitspraken doen 

 



The general factor of personality 

  

 

4. PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN BIJ NIET -HUMANE WEZENS 

Gosling: “A dog’s got personality” 

Onderzoeksobjectief: 

o Bestaan er verschillen in de persoonlijkheid van dieren? 

o Zijn deze even betrouwbaar te meten als bij mensen? 

 

Vergelijkingspunt nodig: accuraatheid van persoonlijkheidsbeschrijving bij mensen → mensen = maatstaf 

3 criteria:  

1. Interne consistentie: weerspiegelt hoe betrouwbaar een groep items een bepaald construct/trek 

meten 

2. Consensus: overeenkomst tussen onafhankelijke beoordelaars 

3. Correspondentie: predictieve validiteit→ hoe goed kunnen PH beoordelingen iets anders gaan 

voorspellen? 

 

Comparatief standpunt : 

o Beoordeling door baasjes (beoordeling van zichzelf en van de hond) 

o Beoordeling door peers (beoordeling baasje en de hond) 

o Beoordeling door 3 observatoren 

o Beoordeling door observatoren van foto’s  

 

Design: hoe persoonlijkheid meten? 

Mens: Big Five Inventory – BFI 

Hond: aangepaste BFI →4 items:  geen equivalent voor C bij 

honden 

 



Additionele/unieke punten van de studie 

o Verschillende items voor een dimensie! 

o Alle 3 aspecten van accuraatheid onderzoeken 

o Comparatief design → honden vergelijken met mensen 

o Studie van individuen ipv een groep 

 

Resultaten studie 1: interne consistentie en consensus 

1. Interne consistentie: minstens even goed bij mensen en honden (rond de .80) 

2. Consensus idem: mensen .55  honden .62 

→ Ook na wegpartaliseren van andere dimensies 

Assessment Centre taakjes: 

o Vertrouwd raken met anderen 

o Loopje 

o Knuffel uitlokken 

o Gehoorzamen 

o Sociale angst 

o Problemen oplossen 

Observatoren gebruiken een scoringsformulier voor het beoordelen van gedragsindicatoren voor de vier 

factoren 

Interne consistentie 

Men vraagt aan het baasje om zichzelf en 

zijn hond te beoordelen 

+ 

Men vraagt een peer die het baasje kent, 

het baasje en zijn hond te beoordelen 

 

 

 

Er is interne consistentie, het baasje en de 

hond krijgen dezelfde waarden op de 4 

factoren (rond de .80) 

Zowel wanneer het baasje evalueert als de 

peer  

→ Zowel de PH-beoordeling over honden 

als over mensen kan betrouwbaar (intern 

consistent) gemeten worden 



Consensus 

Komen de 2 onafhankelijke beoordelingen overeen? Is er in dezelfde mate consensus bij 

mensen als bij honden? 

o Score “human owner” = correlatie beoordeling baas en peer = .55 

o Score “dog” = correlatie tussen beoordeling baas en peer = .62 

→ Evidentie voor consensus beoordeling van PH hond → ligt zelfs hoger dan mens (.55 

versus .62) 

!! Getallen tussen haakjes: statistische techniek waarbij we bijdragen van andere factoren 

weghalen → geeft zekerheid dat je vb.: extraversie beoordeelt 

o Getallen liggen nog steeds dicht bij elkaar dus we meten wat we willen meten 

 

Beoordelersbias voor bv.: leeftijd/geslacht  

o Puppy’s zouden als meer extravert beoordeeld kunnen worden 

o Mannelijke honden kunnen als meer agressief beoordeeld worden 

o Zelfs na controle voor leeftijd en geslacht van hond, bleef consensus tussen 

beoordelaars overeind!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predictieve validiteit 

Kunnen we persoonlijkheidsbeoordeling gebruiken om externe criterium te voorspellen? 

We laten de hond verschillende proefjes doen met 3 onafhankelijke externe beoordelaars 

o Vertrouwd raken: hoe snel raakt de hond gewend aan het onbekende baasje 

o Energie: baasje moet de hond aansporen snel te lopen 

o Affectie: hoe regeert de hond wanneer de onbekende om een knuffel vraagt 

o Gehoorzaamheid: reageert de hond op commando’s? 

o Sociale angst/stress: (~ strange situation)  

o Probleemoplossend gedrag: hoe krijgt hij een brokje van onder een emmer? 



Als je BFI gebruikt zie je dat er predictieve validiteit is 

Er is een significante samenhang tussen hoe 

goed die hond het doet op die proefjes enerzijds 

en elk van de vier persoonlijkheidsbeoordelingen 

anderzijds 

Kritische grens van .30 & waarden hond liggen 

zelfs hoger dan bij mensen 

→ Evidentie voor goede predictieve validiteit 

 

Beoordelaarsbias voor bv.: ras  

o Een golden retriever ziet er meer agreeable uit 

dan pitbull 

o Corrigeren voor bijdrage ras: fotobeoordeling  

o Correlatie tussen scores die de 3 onafhankelijke 

beoordelaars hebben gegeven op de 

gedragsindicatoren met de scores van de 

mensen die dezelfde gedragsindicatoren hebben 

ingevuld enkel o.b.v. foto’s. 

→ Kritische samenhang neuroticisme en agreeableness 

→ Predictieve validiteit honden zelfs hoger dan mensen 

 

SAMENVATTING RESULTATEN 

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

(b) = ook na uitpartialisering ras-stereotype bias 

 

Interne consistentie: vergelijkbaar met mensen 

o Honden: M = .83 (eigenaar) M = .82 (peer) 

o Mensen: M = .82 (eigenaar) M = .85 (peer) 

Consensus: vergelijkbaar met mensen (a) 

o Honden: M = .62 

o Mensen: M  = .55 

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

o Honden: M = .27 

o Mensen: M = .22 

 

 



STERKTES DESIGN 

o Comparatief design (mensen  honden) 

o Comprehensieve set van trekken: 4 trekken benaderd + validiteit en predictiviteit na corrigeren 

o Verschillende items voor een dimensie 

o Meerdere criteria 

o Controle voor rasstereotypen  

o Studie van verschillen tussen individuen ipv groepen/ras 

 

De Fruyt & De Bolle: nieuw onderzoek 

o Interactie tussen humaan en niet-humaan wezens en de predictie van een criterium 

➢ Dog survival proeven: door tunnel kruipen, rivier oversteken, balken overlopen 

➢ Person-animal fit → interactie bepaalt de prestatie 

o Stabiliteit van persoonlijkheidseigenschappen van niet-humane wezens 

o Interactie tussen de opvoedingsstijl en persoonlijkheid van de hond voor de predictie van aanpassing 

 

5. INTERFACE PERSOONLIJKHEID EN INTERESSEN  

John Holland: “interesse vragenlijsten zijn persoonlijkheidsvragenlijsten” 

o Wat is de validiteit van deze claim? 

➢ We laten een grote groep mensen Big Five (ph) en RIASEC (interesse) afnemen en bepalen de 

correlatie 

➢ Predictieve validiteit?: voorspellen de 2 hetzelfde? 

➢ Gedeeltelijke overlap of inwisselbaar? 

 

Meta-analyse: de relatie tussen het Big Five model en Holland’s RIASEC model 

  

 

 

 

Extraversie correleert met Social en Enterprising                      Agreeableness correleert laag met RIASEC-model 

                 Kleine correlatie met Social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten metanalyse 

o RIASEC en Big Five correleren → gedeeltelijke overlap MAAR niet inwisselbaar! 

o Predictieve validiteit: Big Five als predictor variabelen van interessen 

 

Hoe beide terreinen van individuele verschillen gebruiken in een adviessituatie? Interpretatieverschillen: 

o Interessen = exploratief, persoon kan dit zelf doen 

➢ RIASEC = WAT? 

➢ Voorspeller wat iemand gaat doen en satisfactie = terrein waar mensen gaan performeren 

➢ Slechte voorspeller van prestatie  

o Persoonlijkheid = meer duiding, interpretatie van scores nodig 

➢ Big Five = HOE? 

➢ Voorspeller van prestatie = manier waarop mensen zich gedragen 

➢ Beperkte voorspeller voor wat iemand gaat doen 

= aanvullend aan elkaar 

 

Conscientiousness correleert met Investigative en           Emotional Stability correleert met Investigative  

Conventional  

Openness correleert met Investigative en Artistic 



6. KRITISCHE EVALUATIE  

Vijf Factoren Model (VFM) kritisch geëvalueerd: 

Vragen 15 jaar geleden (Pervin & Block) Wat zijn de antwoorden vandaag? 

Beschrijvend of verklarend? Beschrijven én verklaren 

Rol van de situatie Persoon én omgeving  

Trait-activation paradigma: trekken worden geactiveerd in 
een bepaalde situatie 

Zwakke (vrijheid) /sterke (iedereen zelfde gedrag) situatie  

Predictieve validiteit Nog steeds gecontesteerd 

PH gebruiken als voorspeller van bepaalde externe criteria: 
validiteit niet boven de 0,30 

Andere factoren naast Big Five?  HEXACO (honesty) maar … 

Sterke validiteit van de Big Five: VFM is generaliseerbaar 
over culturen, leeftijd, geslacht, …  

Bandwidth-fidelity  Hangt af van de toepassing 

 

TAKE AWAY 

o Trek én situatie 

o Big Five: robuust – cross-cultureel repliceerbaar 

o Lexicale hypothese kent beperkingen 

o Trekken hebben ‘real life’ gevolgen 

o Persoonlijkheidstrekken ook bij niet-humane wezens 

o Degelijke Nederlandstalige VFM maten: 

➢ NEO PI-R: adolescenten en volwassenen 

➢ HiPIC: kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTELLIGENTIE 

1. INTELLIGENTIE: CONCEPTUALISATIES EN DEFINITIE  

“Iemands capaciteit om problemen op te lossen” 

Dubbel belang van intelligentie: 

o Maatschappelijk: predictor van criteria waar we in de maatschappij belang aan hechten 

➢ Intelligentie gebruiken voor selectiebatterijen van jobs 

➢ Bv.: Ingangsexamen Geneeskunde 

➢ Bv.: Voor kelners of kassiers: men moet snel en goed kunnen rekenen met geld 

o Persoonlijk belang 

➢ Correlatie intelligentiescores van partners 

➢ Spontaan onderkennen van verschillen in intelligentie  

▪ Mensen hechten veel belang aan intelligentie, wanneer we ons voorstellen willen we 

intelligent overkomen 

➢ Accurate inschatting van iemands IQ 

▪ Correlatie .38 tussen geschatte en gemeten IQ 

 

Maatschappelijk debat: hernieuwde belangstelling intelligentie 

o Debat in psychologie en pedagogiek: moet er voor elke universitaire richting ingangsexamen komen? 

o Rinderman (2007): verschillen in intelligentie gecorreleerd met verschillen in studieprestatietests over 

landen 

 

IMPLICIETE THEORIEËN OVER INTELLIGENTIE (USA) 

Lay-persons’ (lekenpersonen) implicit theories of intelligence 

= wat is de lekenopvatting voor intelligentie? 

Sternberg 1981: lekenopvatting gaat vaak over: 

1. Oplossen van praktische problemen 

2. Verbale capaciteit 

3. Sociale competentie  

Sternberg 1985: aantal toevoegingen 

o Oplossen van praktische problemen 

o Verbale capaciteit 

o Intellectuele balance en integratie: men scoort op alles hoog, men kan van alles proeven 

o Fluid thought: biologische capaciteit om vlug informatie te verwerken, problemen op te lossen 

o Contextuele intelligentie 

o Goal orientation & integration 

 

 



Lay persons” implicit theories across cultures 

Impliciete theorieën over intelligentie worden beïnvloed door de cultuur: 

o Westers: snelheid (fluid thought) 

o Aziatisch: harmonisch samenleven met anderen 

o Zelfkennis en zelfobservatie 

o Zelf-appreciatie 

o Bescheidenheid en eerlijkheid  

 

Implicit theories of intelligence across the lifespan 

Cross-culturele gelijkenissen en verschillen in opvatting intelligentie 

o Convergeren meer naar elkaar: we komen steeds meer tot westerse opvatting (speed) 

o Inhoud gelijk, klemtoon verschillend 

➢ Ook verschillen binnen een cultuur: tussen groepen 

➢ Verschillen over de lifespan (jongeren vs ouderen)  

o Sternberg: naargelang de bron 

➢ Proffen kunstwetenschappen, fysica, 

filosofie en management worden gevraagd 

naar hun mening over de eigenschappen 

van een intelligent persoon 

 

 

EXPERT DEFINITIES VAN INTELLIGENTIE 

Thorndike: “De kracht van goede responsen vanuit het 

standpunt van waarheid of feiten” 

o Er is absolute waarheid, evidence based 

Terman: “De mogelijkheid om abstract te denken” 

!!! Thurstone: “De capaciteit om een initiële respons te inhiberen & herdenken aan alternatieven. Instinct 

inhiberen en transformeren in een respons waarover is nagedacht, die je een voordeel geeft als individu en 

sociaal wezen” 

 

METING VAN INTELLIGENTIE 

Assessment? 

o Inschakelen van beoordelaars 

➢ We krijgen waarschijnlijk een schatting van iemand typical performance 

➢ We zijn geïnteresseerd in iemands maximal performace 

 

 

 



o Meten met gestandaardiseerde test: maximal performance !  

➢ Wat moet zo een test allemaal omvatten? 

➢ Spearman: alle proefjes die je probeert te maken om iemands probleemoplossend vermogen 

te toetsen, houden (sterk) verband met elkaar → gemeenschappelijke component (G-factor) 

 

ZELF- EN PEERBEOORDELINGEN VAN INTELLIGENTIE 

= geen goede proxie van gemeten IQ → onderschatting of overschatting? 

o Sekseverschillen frequent gerapporteerd 

➢ Mannen schatten zichzelf hoger op numeriek-ruimtelijke capaciteiten 

➢ Niet altijd cross-cultureel repliceerbaar  

➢ Niet teruggevonden bij IQ-schattingen van vb.: ouders 

o Tests zijn niet vervangbaar 

 

2. INTELLIGENTIEMODELLEN EN THEORIEËN  

HISTORIEK VAN HET INTELLIGENTIEONDERZOEK 

Hereditary Genius – Galton 

o Mensen verschillen in intelligentie 

o Erfelijk overdraagbaar 

o Argumenteerde voor directe metingen 

o Proefjes sterk sensorisch georiënteerd →beperkingen: vaak visueel getint, iemand met visuele 

handicap zou dus niet getest kunnen worden 

 

Binet: Bint-Simon scale 

o Kinderen identificeren voor special education → wie heeft extra hulp nodig? 

o Set van subtests met stijgende moeilijkheidsgraad 

o Definitie ontwikkelingsniveau: welk niveau moet bereikt zijn op een bepaalde leeftijd 

➢ Beteken dat je voor, op of achter je leeftijd kan staan 

 

Terman: Stanford-Binet test 

o Gebruikte de Franse test van Binet 

o MAAR: grotere en representatieve steekproeven ( Binet)  

o Standardised testen: proefjes op uniforme manier aanbieden 

 

Stern 1912: intelligentie-quotiënt 

o Mentale leeftijd varieert ten opzichte van chronologische leeftijd 

o Intelligentie-quotiënt = (mentale leeftijd / chronologische leeftijd) X 100 

o We kunnen mensen ordenen in capaciteit en groeperen  

 



Yerkes 

o WO 1 nood aan tests die in groep konden worden afgenomen 

o Army Alpha = test voor geletterden 

o Army Beta = non-verbale test voor ongeletterden 

o Moeten binnen een zekere tijd zoveel mogelijk proefjes oplossen → getimed 

 

GENERAL INTELLIGENCE ‘G’: THEORIE EN METINGEN  

Spearman: general intelligence – G-factor  

Positive manifold: scores van een persoon op verschillende intelligentietesten zijn vaak gecorreleerd, hebben 

een factor gemeen 

o General ability = bekomen door factor-analyse 

o Specific ability = de prestatie van een persoon op een specifieke taak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meten we de G-factor?  

The Raven’s progressive matrices 

= Niet-verbale intelligentietest  

o Matrices bestaan uit een reeks tekeningen/patronen met een stijgende (progressieve) 

moeilijkheidsgraad  

➢ 1e patronen kunnen louter visueel opgelost worden  

➢ Naarmate de reeksen vorderen: bijkomende moeilijkheden 

 

The Wechsler tests 

o WAIS = Wechsler Adult Intelligence Scale (16 – 75 jaar) 

o WISC = Wechsler Intelligence Scale for Children (5 – 16 jaar) 

o Verschillende subtests → om tot G-component te komen 

o Voor brede leeftijdsrange geconstrueerd 

o Deviatie IQ (gemeten score / geschatte score) X 100 

➢ Variabiliteit in populatie gestandaardiseerd weergeven: gemiddelde van 100  

→ Ook al kijk je naar zeer verschillende aspecten 

van intelligentie, er ligt een general ability 

component aan de grondslag 

2 verschillende intelligentietests: uit beide wordt een G-

component gevonden. De G-component tussen beide tests 

correleert bijna 1 



THE WECHSLER TESTS 

Subtests (WAIS):  

o Arithmetic: rekenoefeningen 

o Block design: patronen nabouwen met blokken 

o Comprehension: betekenis van feiten, gebeurtenissen en concepten 

o Digit span: cijferreeksen (2 richtingen) 

o Digit symbol: code plaatsen volgens een regel 

o Information: algemene kennis 

o Object assembly: puzzels maken 

o Picture arrangement: ordenen van platen 

o Picture completion: ontbrekende delen aanwijzen in tekening 

o Similarities: gelijkenissen tussen elementen 

o Vocabulary: betekenis van woorden 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Picture arrangement 

b) Block design 

c) Digit span 

d) Matrix reasoning 

e) Picture completion 

f) Object assembly and Wechslerlike 

questions 



 

Wanneer we alle subtests met elkaar correleren 

merken we 2 zaken op: 

1. Ze correleren allemaal substantieel 

➢ Geen 0.0… 

➢ Van .20 - .70  

2. Ze correleren allemaal positief 

→ reduceren: geen 11 verschillende subtests, 

want de overlap tussen verschillende proefjes is 

vrij groot 

 

 

Score 11 subtests → één component (unrotated factor) 

o We kunnen 50% van de variantie verklaren 

o Wanneer we meer dan 50% willen verklaren, moeten we er meer dan één G – factor uithalen 

 

1e rotated factor: verklaart ±30%  

o Welke soort factor? Kijken naar 

ladingpatronen van elk van de 

11 variabelen  

o Information, vocabulary, 

comprehension, similarities en 

picture arrangement laden sterk  

o = Verbale component  

2e rotated factor: verklaart ±25%  

o Object assembly, block design, 

picture completion  

o = Ruimtelijk inzicht  

3e rotated factor: verklaart ±15%  

o Digit span, arithemetic  

o = Numeriek  

→ 30+25+15% = ±70% à ¾ van de variantie kan verklaard worden 

 

We zien soms enkele steekproeffluctuaties (bv.: rotated factor 2 – digit symbol UK hoog – digit symbol US laag) 

 

 



We kunnen IQ scores uitzetten 

op een dimensioneel construct 

(normaalverdeling) 

- gemiddelde 100 

- tussen de 2 

standaardafwijkingen ligt de 

meerderheid van de bevolking 

 

We kunnen labels aan iemand toeschrijven op basis van de 

IQ-score 

→ labels niet kennen 

→ ondergrens: 70 

→ bovengrens 130 

 

 

RAVEN’S PROGRESSIVE MATRICES  

= Goede weg om de G-factor te meten wanneer je op grofweg korte tijd een indicatie van IQ nodig hebt 

o Niet-verbale IQ-test → vrij van taal → ook goed voor de onderkant van de distributie 

o Vanaf 6 jaar! 

o 60 sample items 

o Net zoals de WAIS uitgedrukt in deviation IQ → wat men op een 

bepaalde leeftijd zou moeten kunnen 

o Jensen: 

➢ Boek geschreven om te informeren hoe we tot allerlei 

bevindingen komen 

➢ Het terrein van de intelligentie leren is niet eenvoudig 

 

MULTIFACTORIËLE MODELLEN 

o Thurstone 

➢ De G-factor resulteert van 7 primaire mental abilities 

 Spearman: de G-factor is onderliggend 

➢ 7 primary mental abilities 

▪ Associative memory 

▪ Number 

▪ Perceptual speed 

▪ Reasoning 

▪ Space 

▪ Verbal comprehension 

▪ Word fluency  

 

Voorbeeld Raven’s Progressive Matrices 



o Gatell 

➢ De G-factor omvat 2 gerelateerde maar onderscheiden componenten! 

▪ G-fluid (Gf) = biologische component = bepaalt hoe je Gc gaat opbouwen 

▪ G-crystallised (Gc) = wat je doet met je fluid capaciteit = resultaat wanneer je de 

kennis van mensen meet 

o Guilford 

➢ Ging niet akkoord met de G-conceptualisaties → Structure of Intellect theory (SI) 

➢ Maakte een ingewikkeld model met 120-150 onafhankelijke abilities/vaardigheden 

▪ 3 verschillende invalshoeken met daarin onderscheiden 

• Operations 

• Contents 

• Products 

 

HIËRARCHISCHE ORGANISATIE VAN INTELLIGENTIE 

De G-factor valt uiteen in specifieke abilities 

o Vernon 

➢ We kunnen de G-factor opsplitsen 

in verbale-en spatiale factoren 

(major groups) 

➢ Minor group factors 

➢ Specific factors 

 

 

o Carroll: 3-stratum-theorie 

➢ Stratum 3 = G  

➢ Stratum 2 = acht specifieke factoren 

▪ Gf = G-fluid 

▪ Gc = G-crystallised 

▪ Gy = G-general memory & learning 

▪ Gv = G-visual perception 

▪ Gu = G-auditory perception 

▪ Gr = G-retrieval ability 

▪ Gs = G-cognitive speedness 

▪ Gt = G-processing speed 

➢ Stratum 1 = specific factors/intelligenties 

 

 

o CHC = Cattell, Horn & Carroll 

➢ Convergeren hun ideeën bij elkaar, elementen uit ieders werk zijn geïntegreerd 

➢ McGrew is de drijvende kracht achter het onderzoek van deze theorie 

▪ Gebruikt Woodcock Johnson III – IQ test 

 

 



o Gardner 

➢ Multipele intelligenties – bredere opvatting 

➢ Spatiaal, linguïstisch, naturalistisch, muzikaal, body-kinaesthetic … 

➢ Correleren minder met elkaar 

 

o Sternberg  

➢ Triarchische theorie van intelligentie 

➢ Brede conceptualisaties 

▪ The componentional sub-theory 

▪ The contextual sub-theory 

▪ The experiential sub-theory 

 

3. DEMONSTRATIE: ONLINE INTELLIGENTIE -TESTS 

MENSA 

o Opgericht in het Verenigd Koninkrijk door Berril & Ware 

o Toelatingsvoorwaarde: top 2% van de distributie ( IQ > 140) 

 

4. BETEKENIS EN PREDICTIEVE VALIDITEIT VAN INTELLIGENTIE  

DE KENMERKEN, GEBRUIKEN EN PROBLEMEN OMTRENT INTELLIGENTIETESTS 

o Typische kenmerken 

➢ Grote variëteit aan taken bij intelligentietests 

➢ Standaardisatie 

➢ Normverwijzing  

o De gebruiken 

➢ Selectie, diagnose en evaluatie 

o Problemen 

➢ Validiteit 

➢ Betrouwbaarheid 

➢ Wordt het nut van intelligentietests te veel benadrukt? 

 

SOCIALE RELEVANTIE VAN INTELLIGENTIE 

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

o Onderwijs 

➢ Correlatie .50 IQ en academische studieprestaties 

➢ Ongeacht het soort leeromgeving, presteren kinderen met hoog IQ beter (leren sneller + 

meer)  

➢ IQ = moeilijk te beïnvloeden! (afname IQ makkelijker dan toename IQ) 

o Professioneel 

➢ IQ correleert met jobprestaties, salaris, positie bedrijf, rendement op training 

o Etc. 



Onderzoek: onderwijs 

Deary: Deze 5-jarige longitudinale studie van 70.000+ Engelse kinderen onderzocht het verband tussen 

psychometrische intelligentie op de leeftijd van 11 jaar (F1) en onderwijsprestaties bij nationale examens in 25 

academische vakken op 16-jarige leeftijd (F2) 

o F1 = 3 IQ- tests afgenomen op 11 jaar, we 

kunnen er een G-component uit halen 

o F2 = alle 25 vakken op 16 jaar correleren met de 

G-component 

➢ IQ correleert met ALLE 25 vakken 

o Correlatie F1 en F2 = .81 

 

 

 

Onderzoek: jobperformance voorspellen 

Eerste kolom = alle mogelijke instrumenten om Work 

Performance (WP) te voorspellen 

Tweede kolom (r) = predictie voor de samenhang tussen 

de instrumenten en WP 

o Bv.: predictieve validiteit GMA = .50 → (.502 = 

.25 x 100) we kunnen met GMA 25% 

voorspellen 

o Bv.: met grapholohy (manier waarop iemand 

schrijft) kan je WP slecht voorpellen 

o Bv.: gestructureerd interview betere predictie 

dan ongestructureerd interview 

Derde kolom (R) = de correlatie van GMA samen met de instrumenten in predictie van Work Performance 

o Voorbeeld 1: “Work sample tests” 

➢ Predictieve validiteit van “Work sample tests” voor Work Performance = .54 

➢ Correlatie tussen “work sample tests” en “GMA” = .63 

➢ Gain in validiteit = 12 (63 – 51) 

o Voorbeeld 2: “Integrity” 

➢ Alleen heeft “integrity” een predictieve validiteit van .41 voor WP 

➢ Wanneer we “integrity” en “GMA” samen correleren in predictie van Work Performance = .65 

➢ Gain in validiteit = 14 (65 – 51) 

 

 

 



 

= ipv Work Performance voorspellen → 

het rendement dat werknemers uit WP 

halen 

= GMA (General Mental Ability) scoort 

hoger 

= zelfde interpretatie vorige tabel 

 

 

 

Onderzoek: Judge – predictieve validiteit over de life span 

 

Het onderzoek had gedetailleerde 

beschrijvingen van jongeren in de puberteit 

→ Onafhankelijke beoordelaars moeten het 

narratief materiaal bestuderen & beoordeling 

in termen van de Big Five 

→ op basis van de beoordelingen van de 

beoordelaars, doen we een predictie van 

extrinsic career succes (= leiding geven, salaris, 

positie) 

 

Single correlation (r) 

o Correlatie tussen de aparte Big Five factoren en extrinsic career succes 

o Neuroticisme correleert negatief 

o Openness & conscientiousness significante positieve voorspeller 

o Bv.: C = .41 → (.412 = 16% voorspelbaar) 

Multiple correlation (R) 

o Correlatie van alle 5 de factoren samen en extrinsic career succes 

o = .54 = 29% prediceerbaar 

 

Model uitbreiden naar 6 predictoren model (Big Five + intelligentie) = .64 = 40% van de variantie verklaren 

→ PH is een goede voorspeller voor het criterium van extrinsic career succes 

 

 

 

 

 



Salgado & De Fruyt 

Correlatie tussen intelligentie (GMA) en job performance = 0,53  

Correlatie tussen GMA en training proficiency = 0,53 

o Tabel: 

➢ 1e kolom: PH-trek zonder GMA  

• Conscientieusheid correleert 0,36 met 

job performance 

• Emotionele stabiliteit correleert 0,24 

met job performance  

• …  

➢ 2e kolom: Correlatie tussen PH + GMA  

• Conscientieusheid correleert 0,2 (onbestaand) 

❖  2 onafhankelijke predictoren voor job perfomance  

• Emotionele stabiliteit iets hoger 

• …  

 

➢ 3e kolom: Beide combineren  

• GMA + Conscientieusheid + job performance: 0,63  

 

➢ 5 e kolom: ?R  

•  = Delta R; de gain in validiteit  

 

o Als je 1 factor moet toevoegen aan GMA, kies je best voor conscientieusheid 

 

INTELLIGENTIE EN PROFESSIONELE POSITIE/STATUS 

o SES van gezin van herkomst in rekening brengen: aanname dat de positie op de professionele ladder 

verband houdt met: het aantal jaren onderwijs, SES gezin van herkomst 

o SES en intelligentie ≠ onafhankelijk  

➢ Correlatie is 0,33  

➢ IQ betere voorspeller dan SES voor het aantal jaar naar school men gaat 

• IQ voorspelt 2x meer variantie dan SES  

➢ IQ wordt in belangrijke mate genetisch bepaald  

• Belangrijke verschillen binnen het gezin 

▪ SES van hele gezin gelijk  

▪ Grote variabiliteit tussen wat de kinderen uiteindelijke doen  

 

Strenze  

Impact van IQ en SES van ouders als predictoren van succes 

o De resultaten tonen aan dat intelligentie een krachtige voorspeller van succes is maar, over het geheel 

genomen, niet een overweldigend betere voorspeller is dan ouderlijke SES 



o Relatie tussen intelligentie en succes is afhankelijk van de leeftijd van de steekproef, maar er is weinig 

bewijs voor een historische trend 

➢ Leeftijd waarop je intelligentie meet speelt mee 

▪ Jonge leeftijd: lastig om predicaties op lange termijn te maken 

▪ Vanaf puberteit goede predictor: stabiliteit  

➢ Leeftijd van succes maakt niet veel uit 

➢ In welk jaar de studie wordt uitgevoerd maakt niet veel uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar van intelligentietest 

Leeftijd van succes 

Jaar van succes 



Deary, Whiteman, Starr, Whalley & Fox 

= studie die aantoont dat IQ beetje belangrijker is dan SES 

Mental Survey Committee in Schotland:  

o Elk kind geboren in 1921 kreeg dezelfde IQ test (N=89,498) 

o 1947: idem voor nagenoeg alle kinderen geboren in 1936 (N=70,805) 

Resultaten: 

o Verschillen i.v.m. overlijden/cardiovasculaire problemen  

o Verklaring:  

➢ Rechtstreeks  

➢ Onrechtstreeks: betere jobs, capteren meer info, betere voeding en levensstijl, … 

 

Relatie tussen IQ scores en een aantal gezondheidsuitkomsten in het latere leven: 

vb.: hoger IQ = toegang tot hogere jobs = meer geld om te besteden (vb.: aan gezonde voeding) 

 

5. EMOTIONELE INTELLIGENTIE  

Wat betreft emotionele intelligentie kunnen we 3 modellen onderscheiden 

1. MAYER-SALOVEY-CARUSO 

Emotionele intelligentie = de vaardigheid om jouw eigen emoties en die van de mensen rondom jou te 

begrijpen → het gaat over ‘emotions’ en ‘cognitions’ 

o Salovey & Mayer: four-branch model = een ability model (!)  

o Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (= MSCEIT)  

➢ 4 schalen (gericht op abilities) 

• Identificeren van emoties (bij anderen) 

• Gebruik/facilliteren van emoties (voor het denken; bv.: stress onderdrukken) 

• Begrijpen van emoties 

• Emoties hanteren 



We kunnen dit four-branch model van emotionele intelligentie in een hiërarchie opdelen: 

o Strategisch 

➢ Managing tak: emoties hanteren 

➢ Begrijpende tak 

 

o Experiental/ervaringsgericht 

➢ Faciliterende tak 

➢ Identificerende tak 

 

 

2. GOLEMAN 

o Bouwde verder op Salovey en Mayer 

o Introduceerde de link tussen emotioneel functioneren en de amygdala 

o Fight or flight staat centraal in onze emotioneel intelligentie: we leren gedurende onze ontwikkeling 

deze 2 emoties reguleren 

Het model van Goleman wordt een mixed-model (!) genoemd 

o Het is een combinatie van traditionele elementen van emotionele intelligentie met persoonlijkheid 

o Het bevatte oorspronkelijk van 5 stappen, nu 4 emotionele competenties 

1. Self-awareness (herkenning: persoonlijke competentie)– ben je je bewust van jouw emoties? 

2. Self-regulation (regulatie: persoonlijk) – heb je je emoties onder controle? Mensen die zich 

niet bewust zijn van hun emoties hebben geen controle over hun emoties 

3. Social awareness (herkenning: sociaal) – hoe komen je emoties interpersoonlijk aan bod 

4. Social skills (regulatie: sociaal) – hoe worden emoties geïntegreerd in het gedragspatroon? 

o Emotional Competence Interview = 360 graden feedback procedure = niet enkel de pp geeft een 

beschrijving, maar ook anderen geven een beschrijving van hem 

 

 

3. BAR-ON 

o Emotional-social intelligence model 

o Belangrijke klemtoon op de evolutionaire basis: belang van emotionele expressie voor overleven en 

adaptatie 

Ook dit model wordt een mixed- model (!) genoemd, het bevat 5 domeinen met nog eens 15 onderverdelingen 

1. Intrapersoonlijk: self-regard, assertiviteit, onafhankelijkheid, zelfactualisatie, emotioneel 

zelfbewustzijn  

2. Interpersoonlijk: empathie, sociale responsabiliteit, interpersoonlijke relaties  

3. Aanpassing (ability): flexibiliteit, probleemoplossing, reality-testing 

4. Stress management: stress-tolerantie en impuls controle 

5. Generale mood: optimisme en happiness 

Hij werkte dit model uit in de EQ-i 

Hij ontwikkelde een Emotional Quotient score (EQ): gemiddelde 100, standaarddeviatie: 15  

Hogere complexiteit (sophistication) 

Lagere complexiteit (sophistication) 



EEN OVERZICHT VAN PERSOONLIJKHEID EN ZIJN GROTE SUBSYSTEMEN MET DE 3 MODELLEN 
VOOR EMOTIONELE INTELLIGENTIE ERIN VERWERKT  

 Reageren op innerlijke behoeften Reageren op de externe wereld 

High function: geleerde 
modellen/cultuur 

INTRApersoonlijke kwaliteiten 

- intrapersoonlijke skills  

- zichzelf motiveren 

INTERpersoonlijke skills 

- interpersoonlijke skills  

- omgang met relaties 

Middle function: interactieve 
functies – persoonlijkheid en 
cognitieve functies interageren 
met de omgeving 

Motivationele en emotionele interacties 

- Stress management skills 

Emotionele en cognitieve interacties 

- perceptie van emoties 

- regulatie van emoties 

- begrijpen van emoties 

- herkennen van emoties 

- facillitatie van emoties voor denken 

Low function: biologisch 
gerelateerde mechanismen 

Motivationele directies 

- aan basisbehoeften voldoen (voeding)  

Emotionele kwaliteiten 

- general mood 

Cognitieve vaardigheden 

- aanpassing vaardigheden 

 

KRITIEK OP DE MIXED MODELS: WAT METEN ZE EIGENLIJK? 

Van Rooy & Viswesvaran 

o Matige correlatie tussen EI en GMA (.23) 

o Matige correlatie tussen EI en Big Five componenten: A; .31 C; .33 ES; .34 E; and .23 O 

o Correlatie tussen EI en Work Performance: .24 (= lager dan GMA en WP) 

Ree & Carretta 

o Correlatie tussen Big Five + GMA + EI = .81 

➢ Incremental validity? Voegt EI nog iets waardevol toe aan GMA en Big Five? 

➢ Nee geen toegevoegde waarde 

➢ .07 en .07 voor ES en A, niet voor de andere FFM factoren 

Er is hierbij ook geen empirische onderbouw voor de biologische en evolutionaire claims 

Elshout  

o “Tests voor Emotionele Intelligentie die het karakter hebben van vragenlijsten worden uitgegeven 

voor wat ze niet zijn, namelijk intelligentietesten.” 

o “Rapportage in de vorm van een quotiënt mist iedere grond” 

o “Niet voldaan aan de voorwaarden voor het sommeren van niet of laag gecorreleerde scores tot een 

somscore” 

➢ De subtests correleren te laag met elkaar om ze op te tellen tot één totaalscore 

o “Voor een belangrijk deel wordt oude wijn in nieuwe zakken gepresenteerd” 

➢ Mixed models lijken nogal op persoonlijkheid 



o De matige validiteit van die oude wijn wordt onderbelicht gelaten 

➢ Predictieve validiteit is maar .3 maar ze doen blijken dat de impact groter is 

o “Te veel ophef over het feit dat er mensen zijn met een hoog IQ die niets van het leven terecht 

brengen” 

➢ Succesvol uitoefenen van taken veelal afhankelijk van expertise 

 

6. GENETISCHE BASIS VERSUS OMGEVING  

NATURE-NURTURE DEBAT 

Galton 

o Genetisch: IQ varieert meer tussen personen met een dalende genetische verwantschap 

o Maar ook de omgeving speelt een rol (confounding effect!) 

o Onderstreepte het belang van twin/adoptiestudies 

o Grondlegger van het huidige gedragsgenetisch onderzoek 

Plomin 

o 3 types steekproeven kunnen ons veel vertellen over de genetica van IQ 

➢ Familie, twin en adoptiestudies 

 

TWEELINGSTUDIES 

2 soorten tweelingen: 

o Monozygote tweelingen: genetisch identiek → delen 100% zelfde genetisch materiaal 

o Dizygote tweelingen: delen gemiddeld 50% genetisch materiaal (= evenveel als gewone broer/zus) 

 

Genetisch effect berekenen: verschil van de 2 correlaties vermenigvuldigen met 2 voor een rudimentaire 

schatting van de volledige genetische bijdrage 

o MZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .70 

o DZ’s: gemiddelde gewogen correlatie van .40  

→ aandeel erfelijkheid is 60% 

 

MINNESOTA STUDY OF TWINS REARED APART (MSTRA) 

o Algemeen: erfelijkheid voor IVPI (= Individuele Verschillen in Psychologische Intelligentie) wordt 

geschat op 50% tot 70% 

o MSTRA: WAIS werd afgenomen bij apart en samen opgevoede MZ tweelingen: nagenoeg geen 

verschillen voor de beide groepen 

o Tweelingen werden bij de geboorte uit elkaar gehaald, 

later worden ze terug bij elkaar gebracht en gaat men ze 

individueel testen 

 

Toelichting (zie afbeelding) 

o MZ-T1: monozygote twin 1 wordt opgegroeid in familie A, 

deze ouders hebben ook hun eigen kinderen A1 en A2 



o MZ-T2: monozygote twin 2 wordt opgegroeid in familie B, ook zij hebben hun eigen biologische 

kinderen B1 en B2 

o A1 en A2 delen 50% genetisch materiaal, B1 en B2 ook 

o MZ-T1 deelt 0% genetisch materiaal met A1 en A2, hetzelfde geldt voor MZ-T2 met B1 en B2 

 

Wat kunnen we meten? (groene pijlen) 

o 30 jaar later worden MZ-T1 en MZ-T2 weer bij elkaar gebracht 

➢ Omdat ze 100% DNA delen en in een andere omgeving zijn opgegroeid, zou elke gelijkenis toe 

te moeten schrijven aan genetica 

o We kunnen ook kijken naar B1 en B2 

➢ Gelijkenis veroorzaakt door genetica + omgeving 

o Daarnaast kunnen we ook kijken naar T2 met B2 

➢ Gelijkenis veroorzaakt door omgeving 

 

Ridley: concordantiematen van intelligentie 

o 100% = perfecte concordantie, personen komen perfect overeen qua IQ 

o 87% = dezelfde persoon 2x getest met een aantal weken tussen 

o 86% = identieke tweelingen in dezelfde omgeving 

o 76% = identieke tweelingen in verschillende omgeving 

o 55% = dizygote tweelingen in dezelfde omgeving 

o 47% = biologische broers/zussen in dezelfde omgeving 

o 40% = ouders en kinderen leven samen 

o 31% = ouders en kinderen leven apart 

o 24% = biologische broers/zussen in verschillende omgeving 

o 15% = neven en nichten 

o 00% = geadopteerde kinderen die samenleven 

o 00% = ongerelateerde mensen die apart leven 

 

→ de genetische invloed op IQ testscores is niet alleen statistisch significant, het is ook substantieel 

→ de vaststelling dat erfelijkheid 50% van de variantie verklaart is een belangrijke ontdekking over intelligentie 

 

OMGEVINGSINVLOEDEN OP INTELLIGENTIE 

Segal & Bouchard: invloed van 21 omgevingsfactoren 

o Neisser: samengevat tot 4 domeinen 

1. Biologische factoren en maternele effecten 

▪ Voeding, lood, prenatale factoren 

2. Familie omgeving 

▪ Gedeelde- en niet gedeelde omgeving, sociale klasse, SES, familiegrootte, 

geboortevolgorde 

3. School  

4. Cultuur  

▪ Decontextualisering, kwantificering, biologisering 

 

 



BIOLOGISCHE FACTOREN EN OUDERS 

o Evidentie over het effect van (borst)voeding op IQ → wel opletten met confounders, wanneer we 

corrigeren voor SES verdwijnt deze relatie 

o Port Pirie cohort Study: loodblootstelling 

➢ 749 zwangerschappen worden opgevolgd → meting concentratie lood en vroegtijdig bevallen 

➢ 1979: 723 van deze kinderen worden opgevolgd en getest op leeftijden 2, 4, 7, 11 en 13 jaar 

➢ Resultaat: negatieve correlatie tussen loodblootstelling en IQ 

• Ook na corrigeren voor SES, gezinsvariabelen en IQ van de moeder 

o Prenatale factoren: roken en alcoholgebruik van de moeder slechte invloed op IQ kind 

o Andere studies suggereren beperktere effecten of de impact van moderatoren (vb. Leeftijd van de 

moeder; effect bij hogere leeftijd van de moeder) 

 

FAMILIE OMGEVING 

o Gedeelde en niet-gedeelde omgeving (!) 

➢ Gedeelde omgeving: alle factoren die kinderen ondergaan die gemeenschappelijk zijn in het 

gezin (bv.: de job van de ouders, het aantal beschikbare boeken in huis)  

➢ Niet-gedeelde omgeving: alle factoren die verschillend zijn voor kinderen (bv.: opvoedingsstijl 

per kind, de ene zus danst en de anders zit op de tekenacademie) 

 

o Within-family factors: 3 modellen van genetische transmissie 

➢ Passive model: vervat in de 50% overlap tussen 

ouder en kind 

▪ Kind is intelligent door 

gemeenschappelijke genen 

➢ Child-effects: model:  ouders moduleren hun 

gedrag in functie van de karakteristieken van het 

kind (positieve en negatieve feedback loops) 

▪ Kind is intelligent ongeacht de reacties 

van de ouders 

➢ Parent-effects model: ouders reageren op het 

gedrag van het kind en beïnvloeden dit gedrag in 

een bepaalde richting 

▪ Kind zijn intelligentie is in functie van de 

ouders hun reactie op het kind zijn 

intelligent gedrag 

 

o Outside family factors 

➢ Harris: group socialization theory 

➢ Ze definieert 5 aspecten hoe de non-shared environment kan bijdragen tot IQ 

1. Context specifieke socialisatie 

• Je krijgt bepaalde waarden mee van huis (bv.: als je ouders vaak naar het 

theater gaan, dan ga je waarschijnlijk zelf ook rapper naar het theater gaan) 

 



2. Buitenshuis socialisatie 

• Lid zijn van allerlei groepen buiten de school en het gezin (bv.: de 

jeugdbeweging, de voetbal, …) 

3. Transmissie van cultuur via groepsprocessen 

• Culturele waarden die je niet hoofdzakelijk meekrijgt van je ouders, maar 

die gemeen goed zijn in de cultuur/samenleving 

4. Groepsprocessen vergroten de verschillen binnen sociale groepen 

• Bv.: “ingenieurs zijn nerdjes” →op grond hiervan kan het dan zijn dat die 

‘nerdjes’ zich dan ook meer en beter gaan ontwikkelen in aspecten van 

intelligentie omdat ze dan samen staan met andere ‘nerdjes’ 

• Iemand anders die in een groep staat van ‘niet-nerds’, die wil spreken over 

die wiskundeformule, zal dat bijna niet kunnen doen omdat dat daar bijna 

taboe is, en zo ontwikkelt die minder en vergroten de groepsverschillen 

alleen maar meer 

5. Groepsprocessen vergroten de individuele verschillen binnen de groep 

• Bv.: wanneer jij iemand vraagt iets uit te leggen, zal hij aan een manier 

denken om het je uit te leggen en worden de verschillen nog groter 

 

Familieomgeving: sociaal-economische status 

o Correlatie tussen SES en intelligentie: tussen .30 - .40 

o 45 IQ-punten verschil tussen professionele en ongeschoolde beroepen 

o British National Child Development Study: 10 IQ-punten verschil tussen kinderen met ouders 

professionele beroepen versus ongeschoolde beroepen (na controle inkomen, behuizing, 

buurtkarakteristieken) 

o Kinderen afkomstig uit lage SES groepen die worden geadopteerd door hogere SES familie maken 12 

tot 16 IQ-punten winst 

 

Familieomgeving: gezinsgrootte en geboortevolgorde 

o Belmont: associatie tussen gezinsgrootte en geboortevolgorde en IQ en een interactie hiertussen 

➢ Hoe groter het gezin wordt, hoe meer het IQ in het gezin daalt 

 Rogers: geen verband tussen gezinsgrootte en intelligentie 

o Geboortevolgorde: 3 modellen om dit te verklaren 

➢ Admixture hypothese: ouders met een lager IQ, hebben meer kinderen → zeer moeilijk om 

deze hypothese ten gronde te gaan onderzoeken 

➢ Resource dillution model: beschikbare resources dalen naarmate het aantal kinderen 

toeneemt; er moet gedeeld worden (één kind = 100% vs twee kinderen = 50%) 

➢ Confluence model: naarmate er meer kinderen komen, veranderd de context van het gezin 

(bv.: oudste kind kan de jongste helpen met huiswerk) 

 

EDUCATIE EN CULTUUR 

o Educatie: zeer sterke verbinding tussen intelligentie en educatie 

➢ Scholing is zowel een afhankelijke als onafhankelijke variabele 

➢ 2.7 IQ-punten toename voor elk jaar scholing 

 



o Cultuur:  

➢ Decontextualisatie: de cultuur bepaalt mee welk aspect van intelligentie belangrijk is (bv.: 

Westerse culturen = abstract denken) 

➢ Kwantificatie: intelligentie wordt door sommigen gezien als iets dat materieel bestaat, er is 

de neiging IQ op een kwantitatieve manier te gaan benaderen 

➢ Biologiseren: toegenomen psychofysiologische kennis en evolutionair denken 

 

 

7. STABILITEIT VAN INTELLIGENTIE  

 

ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN 

o Hoe kunnen we verschillen in mentale verwerkingsprocessen koppelen aan intelligentieverschillen? 

➢ Prestatie op habituatie-experimenten correleert .40 met de gemeten intelligentie in de 

kindertijd 

➢ Volwassenen hun prestatie op een inspectietijd taak correleren .30 met gemeten intelligentie 

• Bv.: inspectietijdtaak: we laten stimulus 

1 zien, daarna stimulus 2 en vragen 

daarna of de linkse of rechtse lijn het 

langste was 

➢ Link met informatieverwerkingssnelheid 

➢ Berkeley Growth Study 

• correlatie tussen IQ 6 en 18 jaar = .77 

• correlatie tussen IQ 12 en 18 jaar = .89 

• hoe groter de tijdspanne, hoe lager de correlatie 

 

STABILITEIT VAN INTELLIGENTIE 

Algemene lijn: intelligentie is vrij stabiel in de levensloop → correlaties van .50 of zelf hoger 

o onafhankelijke studies: uitgevoerd in verschillende landen door verschillende onderzoeksgroepen 

o Brede waaier aan intelligentiematen gebruikt (bv.: WAIS, Moray House Test…) 

o Leeftijdsintervallen over de gehele levensloop 

Deary: Moray House Test bij 100 mensen afgelegd op 11 en 77 jaar (66 jaar verschil): correlatie tussen de 

scores = .63 (zelfs .73 na correctie voor ability range) 

 

FLYNN EFFECT 

= de afgelopen 60 jaar is er een stijging van het IQ waar te nemen (vooral tussen 1930 en 1980) 

o Vereisten voor de datasets 

➢ Steekproeven moeten equivalent zijn 

➢ Dezelfde tests moeten gebruik worden, over een substantieel tijdsinterval (bv.: 10 jaar) 

o Delta IQ: IQ verandering per decennium gemiddeld 5.0 met een SD van 2.9 

➢ Raven PM: gemiddeld 5.69 met een SD 3.49 

➢ WAIS: gemiddeld 5.20 met een SD 0.27 

 



Flynn bracht zijn seminal paper uit: 

o Origineel 14 landen bij betrokken → uitgebreid naar 20 

o Zeer voorzichtige interpretatie van de resultaten: 

➢ Verschillen in intelligentie kan te maken hebben met cohort-effecten 

➢ Misschien zijn sommige datasets niet betrouwbaar? 

➢ Hoogste effecten op fluid intelligence (verbaal): gemiddeld 15 punten winst per generatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flynn-effect: discussie 

o Trend is duidelijk, maar reflecteert het een werkelijke stijging van IQ? 

o Betreft het G, of eerder een stijging in minder G-geladen factoren? 

o Gelijktijdig met de toename van het IQ, krijgen we een daling van de prestaties op de Scholastic 

Achievement Toetsen (SAT) 

➢ ¾ van de daling van de scores op de SAT is toe te schrijven aan de stijging van het aantal 

deelnemers, hoe meer deelnemers, hoe meer er ook meedoen met lager IQ 

➢ Dalende kwaliteit van onderwijscurriculum 

o IQ – criterium relaties zijn onveranderd gebleven 

 

 

Flynn-effect: verklaringen 

o Er is eigenlijk alleen een soort ‘abstract problem solving ability’ toegenomen 

o Flynn zocht zelf geen verklaringen in de genetische hoek 

o Neisser: boek met verklaringen Flynn-effect 

➢ Scholing: aantal jaren onderwijs beïnvloed score op verbale test maar ook voor non-verbale 

tests ( data Flynn) 

• Er is een relatie tussen scholing en de resultaten van een IQ-test, hierdoor is de G-

component nog niet beïnvloed 

➢ Gewijzigde test-taking attitude: subjecten kruisen antwoordalternatieven vlugger aan 

• Inhoud van IQ tests meer gespreid 

• Wie een test een tweede maal doet stijgt doorgaans maar 5 à 6 punten 



➢ Gewijzigde opvoedingsstijlen: ouders zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in de 

intellectuele ontwikkeling van hun ouders: meer stimulansen 

➢ Nieuwe generaties: meer visueel en technisch georiënteerd door tv en internet 

➢ Voeding: betere voeding en meer uitgebouwde gesofisticeerde gezondheidszorg 

• Opletten met de interpretatie van studies die borstvoeding associëren met hoger 

verbaal IQ 

• Effecten van iodine op intelligentie 

• Meer toename van het IQ in het laagste IQ-segment 

➢ Genetica: bv.: migratiestromen, differentiële pariteit … 

 

 

Omgekeerd Flynn-effect? 

o We laten jongvolwassen mannen 4 cognitieve 

test afleggen 

o Tussen 1988 en 1998 een bescheiden stijging 

o Scores op alle vier de tests tussen 1998 en 

2003/2004 gedaald 

o Voor alle tests geldt dat de daling in de periode 

van 5/6 jaar overeen met ongeveer 1,5 IQ 

punten  

o De dalingen tussen 1998 en 2003/4 deed zich 

zowel voor bij mannen die hoger academisch 

onderwijs en zij die dat niet deden 

 

 

Shatz: nationale IQ-scores en 3 nationale vruchtbaarheidsindicatoren 

1. Totale vruchtbaarheidscijfer: r = -.71 (= het gemiddelde aantal kinderen dat per vrouw geboren zou 

worden als alle vrouwen tot het einde van hun vruchtbare jaren zouden leven en kinderen baarden 

volgens een bepaald vruchtbaarheidscijfer) 

2. Geboortecijfers: r = -.75 

3. Bevolkingsgroeipercentage: r = -.52 

 

BOOSTING IQ: HEAD START 

Men probeert het IQ van mensen ook wel eens gericht te bevorderen 

o Head start: kansarme kinderen voorbereiden op school om de armoedecyclus te doorbreken 

o Gericht op het verbeteren van de woordenschat, numerieke vaardigheden en schrijfvaardigheid 

Hoe gaan we deze jongeren bereiken → bv.: BRT met schooltelevisie zoals sesamstraat 

De programma’s werden geëvalueerd: 

o Jensen: head start = mislukt = geen stijging IQ 

o Locurta: initiële boost van 7-8 punten op IQ tests, resultaat verdween echter na 2 of 3 jaar 

o McKey: meta-analyse van de effecten van het programma → zelfde resultaten als Locurta 

 



 

BOOSTING IQ: MOZART EFFECT 

Rauscher: 10 minuten luisteren naar Mozart leidt tot een toename van 8-9 IQ-punten in een spatieel-temporele 

redeneerproef  

→ specifieke regio’s in de cerebrale cortex worden geactiveerd 

→ zelfde positieve effect bij ratten 

Heel wat reactie… : 

o Vanuit de media 

o Pedagogen gingen implementeren 

o Heel wat onderzoekers zijn sceptisch: de muziek brengt de mensen alleen een beetje in de mood + 

ongeboren ratten horen dit geluid zelfs niet 

 

 

RELATIE TUSSEN INTERESSEN EN INTELLIGENTIE: META-ANALYSE 

Zo goed als een nulcorrelatie tussen IQ en persoonlijkheid/interessen 

➢ Mensen die hoog scoren op openness, zouden ook een wat hogere IQ-score hebben 

➢ Social en enterprising correleren negatief met algemene intelligentie 

➢ Realistic en intelligent correleren positief met algemene intelligentie 

 

!!!  3.8 MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE OMTRENT INTELLIGENTIE  

The Bell Curve = boek van Herrnstein & Murray uit 1994 

o Bevat analyse van de IQ-scores in de US 

o Titel “bell curve” verwijst naar de vorm van de verdelingscurve van 

IQ-scores in de US 

Veroorzaakte groot debat omwille van enkele ophefmakende claims: 

o Intelligentie is genetisch overerfbaar 
o Opkomst van een cognitieve elite in de US 
o Sommige culturele groepen zijn intellectueel minderwaardig 

Herrnstein & Murray’s 6 hoofdargumenten (+ kritiek) 

o Er bestaat zoiets als een algemene factor van cognitieve vaardigheden waarop mensen verschillen 

➢ Kritiek: kan intelligentie echt gereduceerd worden tot één factor?  

o Alle gestandaardiseerde tests meten deze algemene factor tot een zekere hoogte, maar IQ-tests 

speciaal tot dat doel ontworpen meten deze factor het nauwkeurigste 

➢ Kritiek: aangezien het bestaan van een algemene intelligentie factor open voor debat is, is 

het meetinstrument dat ook 

o IQ scores komen, tot een eerste graad, overeen met wat mensen bedoelen als ze de woorden 

intelligent of slim in gewone taal gebruiken 



➢ Kritiek: Er is een verschil tussen Westerse en Oosterse culturen: voor Westerlingen gaat 

intelligentie vooral over snelheid, voor Oosterse culturen gaat het over sociale, historische en 

spirituele aspecten in interacties, kennis en probleemoplossing.  

H&M bestudeerden enkel de USA (en dus de Westerse cultuur) en stelden dat immigranten 

lagere IQ-scores hadden volgens Westerse normen 

o IQ scores zijn stabiel, hoewel niet perfect, gedurende een groot deel van iemands leven 

➢ Kritiek: uit onderzoek blijkt enerzijds dat IQ-scores gedurende lange periodes relatief stabiel 

blijven. Anderzijds blijkt uit een meta-analyse dat IQ-scores beïnvloed worden door: 

▪ Onderwijs 

▪ Thuissituatie (hoge vs lage SES) 

▪ Voeding (vitaminesupplementen) 

o Goed afgenomen IQ-tests zijn niet aantoonbaar bevooroordeeld (biased) tegen sociale, economische, 

etnische, of raciale groepen 

➢ Kritiek: niet de tests, maar de theorie waarop de tests zijn gebouwd zijn onderhevig aan bias 

o Cognitief vermogen is in hoge mate erfelijk, blijkbaar niet minder dan 40 procent en niet meer dan 80 

procent 

➢ Kritiek:  als we vanuit genetische hoek naar rassen kijken, stellen we vast dat er vaak meer 

genetische verschillen zijn tussen twee mensen van het zogenaamde zelfde ras, dan tussen 

twee mensen van twee verschillende rassen 

 

VIER IDEEËN VAN THE BELL CURVE 

1. De cognitieve elite 

➢ Analyses van de hoogste scores uit de Bell-curve in vergelijking met educatie 

➢ De belangrijkste factor om te gaan studeren is intelligentie 

➢ Intelligentie is beste predictor van jobsucces en productiviteit 

➢ Intelligente mensen komen in een elitaire positie terecht 

 

2. Socio-economische problemen door lage-IQ scores 

➢ Analyses van de laagste scores uit de Bell-curve → enorme scheeftrekking naar links 

➢ Een lage intelligentie ligt aan de basis van verschillende socio-economische problemen 

• Armoede, werkloosheid, vroegtijdig stoppen met school, echtscheidingen 

➢ Intelligentie is een betere predictor voor economisch en sociaal welzijn dan SES 

 



3. De relatie tussen ras en intelligentie 

➢ Uitgangspunt: intelligentie is overerfbaar 

➢ Grotere verschillen tussen blanke en zwarte Amerikanen 

• Volgens zowel de Wechsler- als Stanford-Binet-test scoren blanke Amerikanen 

gemiddeld hoger (102)  dan zwarte Amerikanen  (87)  controversieel onderdeel 

van het boek 

 

4. Implicaties van intelligentieverschillen voor het sociaal beleid 

➢ Volgens H&M is het geen oplossing om te proberen het intelligentieniveau op te krikken. Dit 
is geprobeerd in het verleden en daar is men niet in geslaagd. 

➢ We moeten aanvaarden dat er nu eenmaal ongelijkheid in intelligentie is.  

➢ Oplossing volgens H&M: 

• Investeren in sterke, intelligente studenten 

• Zo zal de intelligentie van de natie toenemen en zullen socio-economische 
problemen sterk verminderen 

 

Heel wat kritiek op de Bell-curve: intelligentie en klasse-structuur in het Amerikaanse leven 

o Analyses gedaan op de veronderstellingen van Herrnstein en Murray in hun analyse 

o Statistische en evidence-based problemen in Herrnstein en Murray’s analyse  

➢ Vragen rond validiteit en betrouwbaarheid 

➢ Vragen rond de gebruikte literatuur 

➢ Correlatie is geen causaliteit 

o Een donkere kant van psychologie gerelateerd aan Herrnstein en Murray’s analyse  

➢ Eugenetica: rassenverbetering  

 

Maatschappelijke discussie omtrent IQ 

Vanuit maatschappelijke hoek wordt er kritisch naar IVPI gekeken (= individuele verschillen in psychometrische 

intelligentie)  

o IQ tests verklaren slechts een deel van het criterium waarin je bent geïnteresseerd 

o IQ tests worden soms gebruikt in contexten of voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld zijn 

o Specifieke aspecten van intelligentie zijn dikwijls meer predictief dan tests die meer G-geladen zijn 

o Individuele verschillen in psychometrische intelligentie zijn minder stabiel dan beweerd werd 

o Te veel focus op groepsverschillen: verschillen tussen individuen zijn belangrijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTCOLLEGE: SJOERD DINGEMANSE  

 

Sjoerd Dingemanse: verbonden aan 2 organisaties 

o Zeeuw Bureau voor toegepaste psychologie 

o Low Lands Assessment Systems 

 

Hoe voorspellen we gedrag van mensen? 5 invalshoeken: 

1. Intelligentie 

➢ Kunnen we vrij goed vaststellen 

➢ Kijken of ze het niveau hebben dat je zou verwachten qua opleiding (meestal klopt dit wel, 

correlatie) 

2. Interesses 

➢ Moeilijk om te meten aangezien ze snel kunnen veranderen, ook tijdens dat je ze meet 

3. Persoonlijkheid 

➢ Vragenlijst afgenomen 

➢ Minder veranderbaar: wanneer mensen het invullen denken ze ‘zo ben ik meestal’ 

4. Feitelijk gedrag 

➢ Gedrag dat mensen vertonen tijdens de testdag (vb.: tijdens interview) 

➢ Bv.: knopje om deur open te doen, sommige kregen de deur niet open → zegt al iets 

5. Loopbaan situatie 

➢ Optelsom van alles wat je tot op heden hebt gedaan 

➢ Vaak het bekijken en bespreken van je cv 

➢ In het verleden vertoond gedrag is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag ( jongeren) 

 

 

Aantonen dat iemand kan fietsen kan  op 

2 manieren:  

1. Arbeidsproef: zet hem op de fiets 

en kijk wat geberud (gedrag 

beoordelen) 

2. Testonderzoek: checken of hij 

over alles beschikt om te kunnen 

fietsen (armen, benen, ..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twee cases (beide vrouwen begin 40 jaar) 

o Case 1: het gaat goed 

 

 

Wat valt op 

o Hoge  score op kunstzinnig → 3 lagen van betrokkenheid 

▪ 2 invalshoeken: professioneel of als liefhebber 

▪ Vrouw 1 houdt van het kunstzinnige als hobby 

 

o Hoge score op kunstzinnig en lage score op conventioneel: deze 

liggen inderdaad tegenover elkaar in het hexagon-model = logisch 

o Hoge score op ondernemend 

▪ Gaat gepaard met een hoge extraversie 

▪ Gemiddelde emotionaliteit = ze is evenwichtig 

 

 

 

 

o Case 2: het gaat niet goed 

 

 

Wat valt op 

o Lage score op ondernemend = afwachtend type 

▪ Gaat gepaard met lage extraversie 

▪ Hoge emotionaliteit 

 

o Zowel hoge score op kunstzinnig als conventioneel 

▪ = onlogisch 

▪ Vraagt extra toelichting 

 

 

 



DEEL 2: Verschillen tussen groepen en hun basis 

GESLACHTSVERSCHILLEN 

RAPPORTAGE “VENTEN STRIJKEN NIET”  

Vraag 1: Voor welke eigenschappen worden geslachtsverschillen gerapporteerd?  

o Jongens meer agressie 

o 5 minuten concentratie bij jongens, 15 minuten bij meisjes 

o Meisjes betere taalvaardigheden 

o Jongens betere ruimtevaardigheden 

o Meisjesspel: samenwerken + delen 

o Jongensspel: competitie 

 

Vraag 2: Hoe groot zijn deze verschillen?  

o Concentratie: jongens onderbreken 4 keer meer een spel, meisjes besteden 2x langer tijd aan een taak 

o Taalvaardigheden: 

o Ruimtevaardigheden: 

 

Vraag 3: Welke methodieken worden gebruikt om geslachtsverschillen te onderzoeken?  

o EEG 

o fMRI 

o Observatie 

 

Vraag 4: Welke verklaringsmodellen worden naar voor geschoven? 

o Nature 

o Nurture 

 

1. GESCHIEDENIS 

Voor 1973: weinig tot geen aandacht voor geslachtsverschillen in onderzoek 

o Gebruik van participanten van één geslacht, gewoonlijk mannen 

o Zelf wanneer zowel mannen als vrouwen werden bestudeerd, ging men geen geslachtsverschillen 

onderzoeken 

1974: start maatschappelijke belangstelling en onderzoek naar geslachtsverschillen door onderzoek Maccoby & 

Jacklin – The Psychology of Sex Differences 

o Vrouwen: lichtjes beter in taalvaardigheid 

o Mannen: lichtjes beter in wiskunde en ruimtelijke oriëntatie, iets agressiever 

 

→ Nadien: explosie aan onderzoek omtrent geslachtsverschillen 

→ Nu: paradoxale positie tav verschillen tussen groepen 

 



2. BEGRIPPENKADER 

GESLACHT VERSUS GENDER 

Geslachtsverschillen: gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen op bepaalde karakteristieken 

o Biologische basis 

o Betekent niet dat er geen omgevingsinvloeden zijn 

o Er zijn twee mogelijkheden 

o “Ik ben geboren als man/vrouw” 

Genderverschillen: verwijst naar sociaal-cultureel verwachtingspatroon van hoe een vrouw of man zich hoort 

te gedragen 

o Omgevingsinvloeden zijn het belangrijkst 

o Er zijn meerdere mogelijkheden 

o “Ik voel me man/vrouw/beide/geen van beide” 

 

Grootte van geslachtsverschillen?  

Effect size ‘d’ 

o d = > .20 = kleine geslachtsverschillen 

o d = > .50 = medium geslachtsverschillen 

o d = > .80 = grote geslachtsverschillen 

→ hoe groter het verschil tussen de gemiddelden van de 2 groepen, hoe groter de effect size 

→ !! variabiliteit binnen groepen is groter dan variabiliteit dan tussen groepen 

 

Bv.: geslachtsverschillen met throwing ability 

→ d = 2.00 

= grote effect size 

= 2 standaarddeviaties 

Toch grote overlapping tussen de 2 

distributies: heel wat vrouwen die 

verder kunnen gooien dan het 

gemiddelde van mannen 

 

MINIMALISTEN VERSUS MAXIMALISTEN 

Minimalisten: klemtoon op gelijkenissen 

o Effect Size is doorgaans klein → amper geslachtsverschillen 

o Zeer grote overlap tussen de distributie van mannen en vrouwen 

o Zelf als er verschillen opgepikt worden, hebben ze weinig praktische implicaties voor het alledaagse 

gedrag 

 

 



Maximalisten: klemtoon op verschillen 

o Effect Size mag niet getrivialiseerd worden 

o Zelfs kleine geslachtsverschillen kunnen grote praktische gevolgen hebben 

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

( massamedia doet uitblijken dat geslachtsverschillen groot zijn) 

 

GENDERSTEREOTYPEN 

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

o Hoyenga & Hoyenga: genderstereotypen bestaan uit 3 componenten: 

➢ Cognitieve component: sociale categorisatie 

➢ Affectieve component: automatische afkeer vs sympathie tegenover een bepaalde 

(sub)categorie 

➢ Gedragsmatige component: favoritisme vs discrimineren omdat iemand tot een bepaalde 

(sub)categorie hoort 

 

Inhoud van genderstereotypen: 

o Mannen 

➢ “agentic”, instrumentele verwezenlijkingen, onafhankelijk van de groep 

➢ Dominant, assertief, agressief, zelfstandig 

 

o Vrouwen 

➢ Sociale verbondenheid met de groep, “communal” oriented 

➢ Gevoelig, empathisch, zorgzaam 

Subtypes 

o Mannen (5) 

➢ Softy, gay, stil 

➢ Bureaucraat, bourgeois 

➢ Manager, career man 

➢ Macho, playboy, vrouwenkiller 

➢ Egoïst 

 

o Vrouwen (3) 

➢ Vamp, seks bom 

➢ Intellectueel, zelfzeker, vrouwelijk, career woman 

➢ Naïef, huisvrouw, druk, werk-maniak 

 

SEKSEROLORIËNTATIE 

Bem: SRI – Sex Role Inventory: cultureel en maatschappelijk verwachtingspatroon over wat iemand hoort te 

doen of hoe iemand zich dient te gedragen in functie van geslacht 

→ genderroloriëntatie had een betere term geweest 

 



Het unidimensioneel model van mannelijk – vrouwelijk kreeg veel kritiek 

→ 1974: nieuw kader met 2 dimensies waar je zowel hoog/laag op kan scoren → de mate waarin geslacht 

gebruikt wordt bij het verwerken van sociale informatie 

o Masculiniteit: hoge mannelijkheid, lage vrouwelijkheid 

o Feminiteit: hoge vrouwelijkheid, lage mannelijkheid 

o Ongedifferentieerd: lage mannelijkheid, lage vrouwelijkheid 

o Androgyn: hoge mannelijkheid, hoge vrouwelijkheid 

 

Spence & Helmreich 

o Masculiniteit: beklemtoont instrumenteel gedrag 

o Feminiteit: beklemtoont expressief gedrag 

 

3. GESLACHTSVERSCHILLEN EN PERSOONLIJKHEIDSEIGENSCHAPPEN  

GESLACHTSVERSCHILLEN IN ALTRUÏSTISCH GEDRAG 

o Experimenten: vrouwen helpen meer  observaties: mannen helpen meer 

➢ Pech simulatie: iemand staat aan de kant met een lekke band: mannen hepen meer 

• Vrouwen kunnen bv niet helpen omdat ze denken dat het een valstrik is, ze kan geen 

band vervangen 

➢ Kassa experiment: je laat aan de kassa een glas spaghetti saus vallen: mannen helpen meer 

Lijkt tegenstrijdig, maar is niet per sé zo: 

o Vrouwen helpen bekenden, mannen helpen onbekenden 

o Empirie: vrouwen doen meer vrijwilligerswerk 

→ Noodzaak om verschillende designs & methoden te gebruiken 

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

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMPATHIE EN SOCIALE PERCEPTIE 

Empathie & sociale perceptie zijn basisvoorwaarden voor het stellen van altruïstisch gedrag 

o Zelfbeoordelingen: vrouwen beoordelen hun empathisch vermogen als beter ontwikkeld 

➢ Experimenteel bevestigd: detectie van emoties van een acteur 

o Vrouwen detecteren beter misleiding bij mannelijke partners 

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN (ERVAREN VAN) EMOTIES 

Brebner: onderzoek in 41 landen over de frequentie en intensiteit over zowel positieve als negatieve emoties 

o Vrouwen rapporteren frequenter en intensere positieve EN negatieve emoties 

o ES doorgaans klein: weinig geslachtsverschillen 

 



→ geen enkel negatief verband: 

vrouwen altijd frequenter en intenser 

→ geen geslachtsverschillen voor 

trots 

→ grootste geslachtsverschillen voor 

positieve emoties: affectie en geluk 

→ grootste geslachtsverschillen voor 

negatieve emoties: angst en 

droefheid 

Mannen ervaren minder frequent en minder intensere gevoelens 

→ ze uiten hun gevoelens minder, omdat ze er minder ervaren!  

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN EMOTIONELE EXPRESSIE 

Vrouwen: internaliseren van emoties 

o Uiten meer hun oriëntatie op de groep 

Mannen: externaliseren van emoties 

o Uiten meer hun individualiteitsgevoelens 

 

Vingerhoets: huilgedrag 

o Vrouwen huilen frequenter en langer 

o Geen consensus over de functies van wenen en het effect ervan (voel je je erna beter/slechter?) 

➢ De Fruyt: 4 functies van huilen 

▪ Huilen als coping (vrouwen) 

▪ Ervaren van positieve emoties na huilen 

▪ Ervaren van negatieve emoties na huilen 

▪ Huilen als manipulatief gedrag 

➢ Grote individuele verschillen 

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN AGRESSIE 

o Mannen hogere score m.b.t. agressief gedrag (d = .50 

= halve standaarddeviatie = medium verschil) 

o Mannen hoger op fysieke maten van agressie 

o Minder groot verschil voor psychologische of sociale 

vormen van agressie 

Arrestaties in functie van geslacht + leeftijd:  

→ Mannen significant meer agressie dan vrouwen, piek in de 

adolescentie  

 



GESLACHTSVERSCHILLEN IN ZELFWAARDE 

Wat betreft globale zelfwaarde hebben vrouwen gemiddeld een lagere zelfwaarde dan mannen: d = .21 

o 7 – 10 jaar: d = .16 

o 11 – 14 jaar: d = .23 

o 15 – 18 jaar: d = .33  

o 19 – 22 jaar: d = .18 

o 23 – 59 jaar: d = .10 

o + 60 jaar: d = .03 

Geslachtsverschillen stijgen tot adolescentie, daar is een peik, nadien dalen  

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN DEPRESSIE 

Ontwikkelingsverloop: 

o Kindertijd: geen verschillen 

o Vanaf de adolescentie: vrouwen 1,5 tot 3 keer meer kans op depressie 

o Volwassenheid: grootste geslachtsverschillen tss 18 – 44 jaar 

➢ 25% van de vrouwen minimaal 1 episode 

➢ 10% van de mannen 

Ook verschillen in de symptomatologie: mannen zijn agressief, vrouwen krijgen vreetbuien 

Oorzaken: 

o Verschillen in ruminatie (vrouwen meer) 

o Ontevredenheid met het uiterlijk (stijgt bij vrouwen in de adolescentie) 

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN BEROEPSINTERESSES 

RIASEC: people (S) – things (R) dimensie 

o Mannen: interesse in de things-kant 

o Vrouwen: interesse in de people-kant 

o Grote verschillen: d = 1.35 

 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN CONFORMITEIT 

Asch-perceptie experiment 

o Drie lijnen gepresenteerd 

o Die lijn kiezen die overeenkomt met een vooropgestelde lijn  

o ‘deelnemer’ maakt af en toe verkeerde keuzes 

o Algemeen: vrouwen laten zich gemakkelijker beïnvloeden dan mannen  

o Effect verdwijnt wanneer de proefleider een vrouw was → effect en belang van de sociale context! 

 

 

 



4.  GESLACHTSVERSCHILLEN EN HET VIJF -FACTOREN MODEL 

GESLACHTSVERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID 

Stuctuur of mean-level verschillen? 

o De dimensionele structuur is gelijk voor mannen en vrouwen 

➢ We kunnen alle Big Five factoren bij mannen en vrouwen terugvinden 

o Er kunnen wel verschillen zijn in gemiddelde scores! 

 

Onderzoeksmethoden: 

1. Narratieve methoden - kwalitatief 

2. Meta-analyse - kwantitatief 

3. Comprehensieve en cross-culturele meting – kwantitatief 

 

1. NARRATIEVE METHODE 

Narratieve methode of review 

o Kruipen in de literatuur en proberen zoveel mogelijk studies te lezen 

o Significante en niet-significante verschillen noteren en groeperen per trek  

o Op basis van het aantal verschillen en de consistentie van de richting van het verschil: besluiten tot 

een generaliseerbaar verschil 

 

Maccoby & Jacklin 

o Mannen 

➢ Hoger op assertiviteit en agressiviteit 

➢ Hoger op internal LOC (= locus of control) na de jongvolwassenheid = de uitkomsten in je 

leven toeschrijven aan jezelf (bv.: slecht examen) 

o Vrouwen: meer angstig 

o Geen verschil voor self-esteem 

 

2. META-ANALYSE 

Meta-analyse Feingold 1994 

o Between-groups effect size gaan berekenen 

o Effect sizes groeperen per trek 

o Effect sizes kwantitatief groeperen en vergelijken per trek 

Objectieven Feingold: 

o Studie 1: heranalyse van voorgaande studies van geslachtsverschillen, ditmaal gebruiken van 

kwantitatieve technieken + inclusie van recente studies 

1. Heranalyse van Maccoby & Jacklin materiaal 

2. Inclusie van Hall’s meta-analyse 

3. Replicatie/uitbreiding van Hall’s meta-analyse 

 



o Conclusie studie 1: over de 3 meta-analyses: 

1. Mannen scoren lichtjes hoger op maten van self-esteem, assertiviteit (dominantie) en 

internal locus of control 

2. Vrouwen scoren lichtjes hoger op angstschalen 

3. Effect sizes: beperkt! 

 

o Studie 2: analyse van normatieve gegevens gerapporteerd in handleidingen van 

persoonlijkheidsvragenlijsten, met inbegrip van de studie van effect size over vragenlijsten, edities van 

vragenlijsten, leeftijden, SES en landen/culturen 

o Conclusie studie 2: 

1. Van alle items uit de verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten, kunnen we 9 facetten 

terugbrengen onder de Big Five 

▪ Anxiety, impulsiveness, gregariousness, assertiveness, activity, ideas, trust, order, 

tender-mindedness 

2. Indeling in 3 groepen naargelang leeftijd 

▪ High school, college, general adults 

3. Groot voordeel: er is een internationale normering voor handen, hiermee kunnen we bepalen 

of we in verschillende landen dezelfde geslachtsverschillen kunnen vinden 

▪ Voor 5/9 items vinden we geslachtsverschillen 

• Mannen hoger op assertiviteit/dominantie (.50) 

• Vrouwen hoger op angst, vertrouwen, sociabiliteit, medeleven (-.97) 

▪ Effect sizes zijn over de landen weinig verschillend dus: 

• Geslachtsverschillen zijn generaliseerbaar over verschillende 

leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, landen 

• Geslachtsverschillen zijn generaliseerbaar over de tijd heen 

 

Discussie over Feingold ’s studie 

o Sommige verschillen zijn consistent gevonden 

o Effect sizes zijn beperkt 

➢ Implicaties voor differentiële normering: er zijn verschillende normen voor mannen en 

vrouwen opgesteld vanuit de redenering dat er geslachtsverschillen zijn, er zou eigenlijk 

gewoon 1 grote normgroep moeten zijn gelijk voor man en vrouw 

o Bronnenmateriaal: inclusie van niet-gerapporteerde studies 

o Cross-cultureel onderzoek met allemaal andere persoonlijkheidsvragenlijsten 

→ Brengt ons bij een derde studie 

 

 

 

 



3. CROSS-CULTURELE STUDIES OVER GESLACHTSVERSCHILLEN IN VFM 

Costa & McCrae: genderverschillen in persoonlijkheidstrekken over verschillende culturen 

o N > 23 000 

o 26 landen 

o Allemaal de NEO-PI-R afgelegd → 5 domeinen, 30 facetten 

Resultaten: vanaf 18 jaar 

o Binnen N en A: vrouwen scoren consistent hoger dan mannen 

o Binnen C: geen consistente verschillen 

o Binnen E: vrouwen scoren hoger op hartelijkheid + sociabiliteit + vrolijkheid, mannen scoren hoger op 

dominantie en avonturisme 

o Binnen O: vrouwen scoren hoger op openheid voor esthetiek + gevoelens + verandering, mannen 

scoren hoger op openheid voor ideeën 

 

Conclusies 

o De geslachtsverschillen zijn zeer bescheiden, ES ligt tussen .25 en .50 

o Consistent met voorgaande literatuur (Feingold + Hall) 

o Replicatie over college-aged en volwassenen 

o Replicatie over zelf- en informant beoordelingen 

o Grootte van geslachtseffecten verschilt naargelang cultuur! 

 

 

Geslachtsverschillen het grootste in 

Europese/Amerikaanse culturen (individualistisch) 

o N en A: vrouwen scoren hoger op alle facetten 

o C: geen consistente verschillen 

o Voor E en O moet nog een feminien-

georiënteerde waarden aangemaakt worden: 

alle facetten waar vrouwen op scoren + alle 

facetten waar mannen hoger op scoorden 

werden omgepoold 

 

→Bv.: Scandinavische landen vertonen ook grote 

geslachtsverschillen, ook al doen ze hun best om genderneutraal te zijn 

 

Costa: associatie tussen geslachtsverschillen in PH en de Hofstede dimensies 

o Positieve correlatie (.71) tussen geslachtsverschillen en individualisme (hoe meer individualistisch, hoe 

meer geslachtsverschillen) 

o Geen significante correlaties andere dimensies: masculinity, power distance, uncertainty avoidance 

 

Costa: associatie tussen geslachtsverschillen in PH en nationale statistieken 

o Positieve correlaties: Bruto Nationaal Product, levensverwachtingen van vrouwen 

o Negatieve correlaties: vruchtbaarheidscijfers (hoe meer kinderen, hoe minder geslachtsverschillen), 

ongeletterdheid (hoe meer,  hoe minder geslachtsverschillen) 



Williams & Best: onderzoek naar gender stereotypen in 30 landen 

o We maken gebruik van Adjective Check List 

o We berekenen M% = 100 (wordt dit adjectief frequenter geassocieerd met mannen of vrouwen? → % 

op geplakt) 

➢ % hoog = adjectief typisch met mannen geassocieerd 

➢ % laag = adjectief typisch met vrouwen geassocieerd 

o Zeer sterke gelijkenissen over de 30 verschillende landen → genderstereotypen cultureel universeel 

o Costa et al. (2001): Worden deze stereotypen ook reëel terug gevonden? → ja, empirische verschillen 

zijn consistent met gender stereotypen 

 

 

5. GESLACHTSVERSCHILLEN EN INTELLIGENTIE  

GESLACHTSVERSCHILLEN VOOR ‘G’ (GENERAL INTELLIGENCE)  

Court 

o Zeer beperkte (tot geen) verschillen voor redeneervermogen op de Raven Progressive Matrices (RPM) 

Anderson 

o Geen geslachtsverschillen voor de WAIS of RPM 

Lynn 

o Voorgaande studies zijn narratief, geen meta-analyses → studies over de RPM in 30 landen 

➢ Tot 15 jaar: geen geslachtsverschillen in G 

➢ 15-19 jaar: mannen 2 IQ-punten hoger 

➢ Volwassenen: mannen 5 IQ-punten hoger 

o Mannen scoren significant hoger op ruimtelijke vaardigheden (hoge effect size) 

o Vrouwen scoren beetje hoger op taalvaardigheden (kleine/medium effect size) 

 

6. VERKLARINGSMODELLEN 

SOCIAAL-CULTURELE VERKLARINGSMODELLEN 

o Socialisatietheorie: geslachtsverschillen in PH omdat jongens & meisjes anders worden opgevoed 

o Social learning theorie: observeren van anderen van hetzelfde geslacht (Bandura) 

o Sociale rollen theorie: broodwinnersrol voor mannen versus familierol voor vrouwen → gewijzigd 

rollenpatroon tss man en vrouw → geslachtsverschillen zouden kunnen verdwijnen 

o Expectancy model: personen gaan zich in functie van stereotypen gedragen (self-fulfilling prophecy) 

o Artifact model: sociaal wenselijk antwoorden volgens de genderstereotypes → geslachtsverschillen 

zijn geen reële verschillen 

 

Problemen: 

o Causaliteit: is het door poppen te geven dat ze meer van poppen gaan houden of is dat van nature al? 

o Oorsprong van deze rolmodellen? 

 



BIOLOGISCHE VERKLARINGSMODELLEN 

Verklaringsmodellen voor verschillen in persoonlijkheid 

o Hormonale theorieën: positieve correlatie tussen testosteron en agressie/dominantie/loopbaankeuze 

/seksueel verlangen 

➢ Vrouwen: 200 – 500 picogram/ml bloed 

➢ Mannen: 5000 – 7000 picogram/ml bloed 

➢ Bidirectionele relatie: bv apen met veel testosteron zitten in hogere status, wijziging in status 

gaat ook gepaard met wijziging testosteron gehalte 

➢ Wat is de oorsprong van geslachtsverschillen in hormonen? 

o Chromosomaal: vrouwen 2X chromosomen, affectieve stoornissen te relateren aan een mutant gen 

op het X-chromosoom 

o Evolutionaire psychologie theorie: wél verklaringen voor oorsprong van verschillen 

Conclusie: combinatie van voorgaande 

o Hormoon- en socialisatietheorieën: hoe geslachten verschillen 

o Evolutionaire psychologie: waarom geslachten verschillen 

 

 

Biologische verklaringsmodellen voor General Intelligence (G) 

Positief verband tussen hersengrootte en IQ… 

o Snelheid van ontwikkeling verschilt voor jongens en meisjes (meisjes sneller, toch kunnen jongens 

hoger IQ hebben) 

o Geen empirische evidentie voor deze claim, alleszins niet voor kinderen 

 

Biologische verklaringsmodellen voor spatiale intelligentie 

Evolutietheorie: mannen betere spatiale intelligentie 

o Zoeken naar bevoorrading, eten 

o Voortplantingssucces vergroten door met veel vrouwtjes te paren, grotere afstanden 

o Oorlog voeren: andere mannen in de val lokken 

Lateralisatie van de hersenen: R-hemisfeer = mentale rotatie, L hemisfeer = taal 

o Mentale rotatie taak: vrouwen gebruiken beide hersenhelften, mannen enkel rechts (= voordelig) 

o Taaltaken: vrouwen beide hersenhelften (= voordelig) 

o Haier: MRI-scan bij mensen die de WAIS afleggen → 2 belangrijke conclusies 

1. De grijze materiegebieden in de hersenen die geassocieerd zijn met IQ  zitten op 

verschillende gebieden bij mannen dan voor vrouwen 

2. IQ bij mannen vooral geassocieerd met grijze materie, terwijl bij vrouwen juist bij witte 

materie → vrouwen hebben meer witte hersengebieden gelinkt met IQ 

Testosteron & estradiol zorgen dat mannen en vrouwen verschillende oriëntatiestrategieën hebben 

o Mannen: windrichtingen 

o Vrouwen: referentiepunten 

 



Verklaringsmodellen voor verschillen van mean level in intelligentie 

o Stereotypes buiten onderwijs 

➢ Ouders laten jongens meer (ruimtelijk) exploreren, keuze van speelgoed door kinderen: 

▪ Jongens: kiezen en spelen met blokken, auto’s, computer games ~ ruimtelijke 

vaardigheden  

▪ Meisjes: met poppen, winkeltje, … ~ verbale, sociale vaardigheden 

➢ Furnam: geslachtsverschillen vinden we ook terug door self-estimated intelligentie door de 

ouders: bv vader vindt dat hij beter is in technische vaardigheden en gaan dit ook 

bekrachtigen bij zijn zoon 

 

o Stereotypes binnen onderwijs 

➢ Studiekeuze 

➢ Self-fulfilling prophecy in de klas 

➢ Stereotype threat: personen hebben het gevoel dat anderen hen bekijken vanuit een negatief 

stereotype dat ze willen bevestigd zien 

 

o Interactie technologie – SES 

➢ Gebruik van computers in klas, visuele en technische ondersteuning van onderwijs 

➢ Link SES – intelligentie  

➢ In lage SES geen geslachtsverschil in spatiale intelligentie 

 

7. MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS EN IMPACT & REFLECTIES  

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE 

Zijn stereotypen accuraat? 

o Overbeklemtoning omtrent de agressiviteit van mannen en de verbale bekwaamheid van vrouwen  

o Onderbeklemtoning van helpend gedrag van mannen bij een noodgeval  

o Accuraat: mannen zijn meer rusteloos; mannen betere spatiële vaardigheden 

ES voor geslachtsverschillen in intelligentie & persoonlijkheid zijn relatief klein 

De verschillen binnen elke groep zijn veel groter dan tussen de groepen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEEL 3: NATIONALE EN CULTURELE VERSCHILLEN 

BEGRIPPENKADER EN DEFINITIES 

Definitie van cultuur door Matsumoto 

“A dynamic system of rules, explicit and implicit, established by groups in order to ensure their survival, 

involving attitudes, values, beliefs, norms, and behaviors, shared by a group but harbored differently by each 

specific unit within the group, communicated across generations, relatively stable but with the potential to 

change across time.” 

o Dynamisch: een cultuur is niet statisch, hij gaat altijd ontwikkelen 

➢ Er kan een spanningsveld zijn tussen gedrag en cultuur 

➢ Bv.: 30 rijden rond scholen, je kan dit principe delen maar het kan gebeuren dat je eens meer 

dan 30 rijdt 

o Systeem van regels: niet te herleiden tot één of enkele regels 

o Groepen en eenheden: gaat terug op de verschillende niveaus, verschillende analyseniveaus 

➢ Vormen het systeem van regels 

➢ Helpen de regels volgen 

o Gericht op overleving van de groep: verschaft een raamwerk voor sociale orde en samenleven 

➢ We kunnen hulp inroepen van anderen 

➢ Bv.: als je uw kinderen afzet aan school ga je ervan uit dat ze daar veilig zijn 

o Attitudes, waarden, overtuigingen, normen en gedrag die gelden binnen en tussen individuen 

➢ Tussen individuen: sommigen doen het en anderen niet en sommige deels 

➢ Binnen individuen: mensen die dingen opleggen, consistentie binnen zichzelf (vb.: alle dagen 

vegetarisch) 

o Psychologisch gedeeld en gemeenschappelijk 

o Individuele variabiliteit binnen elke eenheid 

➢ Bv.: iedereen vindt veiligheid op de baan belangrijk maar sommigen kruipen toch dronken 

achter het stuur  

o Intergenerationele overdracht en communicatie: relatief stabiel 

➢ Stabiel maar niet statisch 

o Met het potentieel om te veranderen in de tijd 

 

BEÏNVLOEDENDE FACTOREN VOOR CULTUUR 

Fysieke omgeving 

o Afhankelijk van allerlei fysieke factoren zoals geografie, natuurlijke bronnen, … gaat een bepaalde 

cultuur zich moeten organiseren, het gaat een impact hebben op veel dingen 

o Veel natuurlijke bronnen = veel geld om te investeren in allerlei voorzieningen 

o Samenlevingen in het noorden meer decentrale organisatie vs. samenleving in het zuiden meer 

centrale organisatie 

 

Bevolkingsdichtheid 

o Lage bevolkingsdichtheid: investeren in decentrale infrastructuur (verspreidde bevolking) 



Rijkdom 

Technologie 

o Technologie heeft een enorme impact op de manier dat mensen interageren en communiceren en dus 

ook op de cultuurorganisatie 

Klimaat 

o Als je in een warm land leeft heeft dit impact op hoe de mensen zich organiseren, gedragen, kleden, 

hoe ze hun tijd organiseren  

o Bij ons: alle tijd moet benut worden  

o Zuiden: lessen kunnen altijd iets later beginnen, grote break in de middag 

 

DIFFERENTIATIE VAN ANDERE BEGRIPPEN 

“Cultuur” wordt eigenlijk direct geassocieerd met volgende sociale constructen 

o Ras 

o Nationaliteit 

o Etniciteit 

“Cultuur” wordt soms indirect geassocieerd met: geslacht, seksuele oriëntatie, handicap 

→ Cultuur in NIET te reduceren tot één van deze sociale constructen 

→ We moeten daarom op zoek gaan naar een functionele definitie voor cultuur i.p.v. een definitie 

gesteund op sociale categorie/construct 

Ras 

o Er is geen absolute correspondentie tussen ras en cultuur: gelijkenissen én verschillen 

o Hoeveel rassen zijn er? Gaat van 3 tot 37 

o Cultuur reflecteert aangeleerd gedrag, een ras niet 

o Variabiliteit binnen raciale groepen > variabiliteit tussen raciale groepen 

➢ Psychologische karakteristieken 

➢ Genetische systemen (bloedgroepen, enzymen …) 

o Geen consensus over de oorsprong van rassen 

➢ Sommigen stellen een gemeenschappelijke voorvader van het Afrikaans continent 

➢ Anderen stellen een multipele afstamming vanuit verschillende regio’s 

o Ras als sociale i.p.v. biologische constructie 

 

Etniciteit 

o Sociaal construct dat dikwijls gebruikt wordt in de US: verwijst naar ras en cultuur 

➢ Bv.: African Americans, Latinos, Native Americans 

o Ethnos = mensen van een stam 

o Phinney: 3 aspecten die de term ‘etniciteit’ dekt 

➢ Culturele normen en waarden 

➢ Etnische identiteit 

➢ Attitudes gerelateerd aan minderheidsstatus (bv.: allochtone groepen) 



Nationaliteit 

o Verwijst naar het land van herkomst 

o Wordt dikwijls, ten onrechte, gelijkgesteld met cultuur: de Amerikaanse, Duitse of Franse cultuur 

➢ Ook in dagelijks taalgebruik, maar naar waar verwijst dit nog?  

➢ Je hebt vandaag de dag in Amerika bijna alle soorten eten & in elke stad heb je vb. Italiaans 

en Chinees eten 

o Dikwijls als categoriseren kenmerk gebruikt in onderzoek 

➢ Makkelijk te operationaliseren → wat met dubbel-nationaliteiten? 

➢ Wat reflecteert dit eigenlijk? 

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

➢ Dominante en perifere culturen 

➢ Culturen van gelijk bevang en omvang 

➢ Intra-nationale diversiteit zal in de toekomst nog meer toenemen 

 

Additionele onderscheiden 

o Soms op grond van: geslacht, seksuele voorkeur, fysieke/psychologische problemen 

o Geslacht: genderroles → cultuurspecifiek of iets wat we in verschillende culturen zien? 

o Functionele onderscheiden of modetrends? 

o Onderscheiden zijn nuttig, maar zijn geen eindpunt op zich 

 ‘populaire’ cultuur 

➢ Gerelateerd aan artistieke stromingen 

➢ Beïnvloedt niet noodzakelijk alle levensaspecten: beperkter que impact, duur en 

formalisering, ook minder intergenerationeel overgedragen 

 

Samengevat: we moeten niet zomaar blijven hangen bij visueel of makkelijk identificeerbare kenmerken voor 

differentiatie 

 

PSYCHOLOGISCHE SUBDISCIPLINES 

o Cross-culturele psychologen 

➢ Onderzoeken de validiteit van theorieën voor verschillende etnische of culturele 

steekproeven 

➢ Bv.: kijken of bijvoorbeeld Hollands model in veel culturen in terug te vinden is 

➢ Kwantitatieve oriëntatie 

➢ IACCP: International Association of Cross-Cultural Psychology 

 

o Culturele psychologen 

➢ Onderzoeken hoe cultuur wordt doorgegeven aan de leden: indigenious psychology  

➢ Gevarieerde methoden maar veelal kwalitatief georiënteerd 

 

 



o Intercultureel psychologen 

➢ Bestuderen de sociale processen tussen leden van verschillende culturele/etnische groepen 

➢ Staan erg kritisch t.o.v. statistische vergelijkingen → meer antropologisch werk 

➢ L’Association pour la Recherche Interculturelle: boeken 

 

PANCULTURELE VERSUS CULTUUR-SPECIFIEKE VERSCHILLEN 

Pike: linguïstische concepten 

o ‘phonetics’ = universele eigenschappen van gesproken taal/geluid 

o ‘phonemics’ = betekenis die aan geluiden wordt gegeven binnen een cultuur 

Berry: etics versus emics 

o Etics = aspecten die consistent zijn over verschillende culturen (bv.: relaties aangaan) 

o Emics = aspecten die verschillend zijn over verschillende culturen (bv.: hoe relatievorming gebeurt) 

➢ Bv.: bij ons in het Westen: vrij partner kiezen 

➢ Bv.: in Azië geen tijd partner te zoeken 

‘imposed etic’ = bepaalde hypothesen/constructen/verwerkingsmethoden overbrengen naar een andere 

cultuur, en kijken of mensen in die cultuur ook dat model kunnen gebruiken 

o Bv.: Big five bekijken in verschillende landen 

 

ETIC VERSUS EMIC … OF … ETIC ÉN EMIC 

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

o Bv.: variaties in oogcontact tijdens conversatie 

➢ Etic: wanneer we in communicatie treden, willen we respect tonen voor de ander 

▪ Onderliggend patroon is hetzelfde 

➢ Emic: verschillende uitingen van respect 

▪ Hier: oogcontact = respect 

▪ China: oogcontact = onbeleefd 

 

ETIC-EMIC ONDERZOEKSSTRATEGIEËN 

Berry: in plaats van imposed etic conclusies, een pleidooi voor onderzoek gericht op derived etic conclusies 

o Imposed etic: big five bekijken in verschillende landen  

o Derived etic: vrije beschrijvingen waar je in verschillende culturen start en zien of we de Big Five 

bekomen 

Parallelle ‘emic’ studies in een serie van verschillende culturen:  

o In cultuur A doe je iets en je doet net hetzelfde in cultuur B en C en je kijkt of je op hetzelfde uit komt 

o Hoeveel culturen meenemen in de analyse? Afhankelijk van studie-onderwerp  

o Verschillende (lokale) onderzoekers erin betrekken 

o Gerichte sampling (geen convenience samples)  

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



2. AANDACHTSPUNTEN BIJ CROSS-CULTUREEL ONDERZOEK 

Equivalence 

Equivalence: ‘a state or condition of similarity in conceptual meaning and empirical method between cultures 

that allows comparisons to be meaningful’ (Matsumoto, 2000)  

→ De manier waarop verschillende culturen naar een term kijkt, moet dezelfde zijn 

→ Er moet overeenkomst zijn in conceptuele betekenis en empirische methode 

Noodzakelijk voor:  

o Concept en methode  

o Validiteit  

o Betrouwbaarheid  

Discussie: kunnen deze ook differentiële impact hebben voor verschillende (sub)culturele groepen 

 

Design 

o Kijken of culturen verschillen in termen van hun scores op een variabele 

➢ Focus is individu v/h onderzoek maar dan aggregeren we en doen we uitspraak over de 

cultuur 

➢ Bv.: persoonlijkheidsscores meten en gemiddelde gebruiken om te kijken hoe vb. aangenaam 

de studenten zijn 

➢ Is dit een goede representatie of zijn er veel problemen? 

➢ Kan je dit soort stap maken v/h individu naar het level erboven? 

o Waarom verschillen culturen? → aandacht voor context variabelen! 

➢ Traditionele analyses met individu als focus 

➢ Ecologische of cultural-level analyses 

➢ Resultaten niet extrapoleren van het ene niveau naar het andere 

o Frequent gebruikte design: 

➢ Cross-culturele validatie studie (bepaalde psychologische theorie valide in andere culturen?) 

➢ Etnografisch design (antropologisch veldwerk: met de groep samenleven) 

 

Hoe cultuur definiëren? 

o Landen/etniciteit ~ cultuur 

o Probleem is dat groepen niet homogeen zijn 

o Stereotypen bevestigd 

 

Sampling 

Sampling culturen: hoeveel culturen moet je bestuderen voor je kan spreken van cross-culturele zaken? 

Sampling personen binnen cultuur: samples moeten equivalent zijn voor ELK aspect (behalve dan hun cultuur) 

 



Conceptualisatie en operationalisatie van variabelen 

Eenzelfde term in 2 verschillende culturen kan … 

o Verschillende betekenissen hebben 

o vb.: assertiviteit 

o Als persoonlijkheidstrek in Amerika: goede factor van extraversie 

o In Vlaanderen: maker van extraversie, maar ook arrogantie 

o Eventueel beter op verschillende manieren gemeten worden 

Greenfield: sommige constructen zijn per definitie te verschillend en onvergelijkbaar over culturen 

 

Taal en vertaling van operationalisaties 

o Back-translation 

➢ Je vertaalt een tekst naar het Engels, en laat een onafhankelijke persoon de Engelstalige tekst 

terug vertalen naar de oorspronkelijke taal 

➢ We vergelijken de originele vertaling met de nieuwe onafhankelijke vertaling 

➢ In 60 – 70% van de gevallen komen de teksten goed overeen 

 

o Decenter the original language: vermijd idiomatische uitdrukkingen 

➢ “ik zit in de put” = zeer moeilijk om te vertalen naar een andere taal en de sterkte van de 

uitdrukking te behouden 

 

Onderzoeksomgeving  

o Bevraging op straat/supermarkt 

➢ Bij ons niet graag gewild vs in Amerika gaat men snel praten over hun dag 

o Deelname aan experimenteel onderzoek door studenten/leken 

o Omstandigheden kunnen invloed hebben op de mate we geneigd zijn naar waarheid te antwoorden 

op een vraag (bv.: welke partij ga je stemmen?) 

 

Culturele respons-sets 

o “‘tendencies for members of a given culture to use certain parts of a scale when responding’” 

o Sommige mensen zullen meer extreem antwoorden dan anderen 

o Bv.: beoordeling van de intensiteit van een stimulus door Amerikanen versus Koreanen 

➢ Koreanen negeren de twee uitersten van de schalen 

 

Mean-level verschillen  verschillen tussen individuele leden van de groep 

o Omdat er mean-level verschillen zijn betekend dit niet dat die voor alle individuen gelden 

 

 



Interpretatie van de resultaten 

o Associaties tussen lidmaatschap en scores, geen causaliteit, maar worden dikwijls causaal 

geïnterpreteerd = heel fout 

o Dikwijls factoren gesuggereerd als verklaring die niet zijn onderzocht of gemeten 

➢ “het zal een cultureel verschil zijn, want in die cultuur …” 

 

Bias van onderzoekers bij de interpretatie van resultaten 

o Bv.: gemiddelde scores op emotie-schaal  

➢ Amerikanen: 6 

➢ Hong-Kong chinezen: 4  

o Hoe interpreteer je dat? Wil dit zeggen dat Hong-Kong chinezen minder emoties hebben of is dit een 

response karakteristiek? 

 

Hanteren van niet-equivalente data 

o Niet-equivalentie reduceren: herschalen 

o Niet-equivalentie interpreteren 

o Negeren (uiteraard te mijden) 

 

3. MODELLEN VOOR HET BESCHRIJVEN VAN CULTURELE VERSCHILLEN: HOFSTEDE EN SCHWARTZ  

HOE VERSCHILLEN TUSSEN CULTUREN BESCHRIJVEN? 

Natuurlijke en sociaal-economische indicatoren zeer belangrijk om een cultuur te interpreteren 

o Rummel: factoranalyse van 236 macrovariabelen → 7 factoren 

➢ Economische ontwikkeling 

➢ Grootte 

➢ Politieke oriëntatie 

➢ Buitenlands conflict 

➢ Bevolkingsdichtheid 

➢ Religie 

➢ Intern conflict 

 

o Objectieve versus subjectieve elementen van een cultuur 

➢ Sociale normen, gewoonten, waarden … → objectieve elementen 

➢ Wat men kan zien: kledij, architectuur, hoe ze omgaan met elkaar → subjectieve elementen 

 

o Subjectieve elementen van een cultuur verder opgedeeld in 

➢ Domeinen: de kenmerken zelf 

➢ Dimensies: de structuur en variabiliteit van de kenmerken 

 

→ vooral de dimensies werden bestudeerd 

→ individu: primaire target voor de meting 



HOFSTEDE’S STUDIE VAN WERGERELATEERDE WAARDEN  

Hofstede: had toegang tot internationaal survey-onderzoek van het personeel van Hermes (was een 

schuilnaam, werkelijke bedrijf bleek ‘IBM’ te zijn) 

o 2 meetmomenten: in 1967 en tussen 1971-1973 

o 117 000 respondenten 

o Het topic van de studie was eigenlijk te kijken naar de werkmoraal en attitudes bij mensen in 

verschillende vestigingen 

Sampling uit bestand van service en marketingpersoneel: 40 landen 

o Factoranalyse van de gemiddelde scores van de surveys uit 40 landen  

o Na aggregatie over de werknemers binnen een land, en een analyse van de scores komt hij tot een 4 

factoren oplossing 

 

HOFSTEDE’S 4 FACTORENOPLOSSING  

1. Power distance 

o De mate van respect en de psychologische afstand tussen hiërarchische posities 

o Heeft betrekking op de verschillende oplossingen voor het basisprobleem van menselijke 

ongelijkheid 

o Bv.: het leger waar je aan iemands kleren kan zien welke hiërarchie hij had in de organisatie 

 

2. Uncertainty avoidance 

o De mate van planning en initiatieven om stabiliteit te installeren tegenover de onzekerheden 

van het leven 

o Heeft betrekking op de mate van stress in de samenleving met het oog op een onbekende 

toekomst 

o Wij zetten ons in op controle en allerlei onheil die kan gebeuren  

➢ Bv.: wij hebben allerlei verzekeringen 

 

3. Individualism-collectivism 

o Wordt identiteit ontleend aan individueel streven en verwezenlijkingen of aan lidmaatschap 

van de groep? 

o Heeft betrekking op de integratie van individuen in primaire groepen 

o Wij: heel individualistisch: als je iets over jezelf moet zeggen ‘ik doe dit als beroep’ versus 

mensen uit collectivistische landen zullen zeggen ‘ik kom uit die familie’ 

 

4. Masculinity-femininity 

o Mannelijk versus vrouwelijk georiënteerd zijn van een cultuur 

o Eerder ingezet op meer instrumentele zaken (mannelijk) vs. communion (gevoel)(vrouwelijk) 

 

5. Long-term versus short-term orientation 

o In verband met de keuze van de focus van de inspanningen van mensen: de toekomst of het 

heden 

o Eerste had 4 dimensies & onder druk van Chinees onderzoek komt deze vijfde erbij (zie 

Chinese culture connection) → dynamisch model 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOFSTEDE – VERVOLG 

o Later uitgebreid naar 50 landen 

➢ Origineel: 40 landen 

➢ Maar de Oostbloklanden en Afrikaanse landen waren ondervertegenwoordigd 

o Rangschikking van de landen naargelang hun scores op de 4 dimensies 

o Power distance en individualisme/collectivisme zijn sterk negatief gecorreleerd: conceptueel 

onafhankelijk 

o Klemtoon op ‘nationale’ cultuur: niet veralgemenen naar alle individuen → ecollogical fallacy 

➢ Nationaliteit gebruikt als cultuur onderscheidende variabele → je mag niet veralgemenen 

naar alle individuen binnen die groepen  

➢ Alsnog een interessant model 

 

Evaluatie Hofstede-model 

o Sampling beperkingen: alleen mannen van IBM 

➢ Kan ook als een sterk punt worden gezien: we hebben een equivalente groep 

o Gedateerd model: 30 jaar 

o Vaak foutieve causaliteit: ‘cultures consequences’: Westen individualisme – welvaart  

➢ Correlatie individualisme en welvaart wordt causaal geïnterpreteerd 

 

Wanneer we naar de rangschikking kijken zien we dat 

o België: power distance (matig), uncertainty avoidance (sterk), individualism (sterk), masculiniteit 

(matig) 

o US op 1 voor individualism 

o Venezuela: individualistisch (plaats 50) 

o Japan op 1 voor masculiniteit 

 



 

 

 

 

 

 

Als het gaat over verschillen tussen groepen → 

kijken naar hoe de distributies overlappen  

o Niet omdat er gemiddeld een verschil is dat ze 

niet overlappen  

o Bv.: Amerika hoog individualistisch, Azië hoog 

collectivistisch maar overlappen wel 

 

 

 

CHINESE CULTURE CONNECTION 

Kritiek: Hofstede’s studie heeft Westerse bias 

o Emic: Chinese informanten die waarden uit hun cultuur opsomden → vragenlijst 

o Voorgelegd aan 50/50 mannen en vrouwen uit 23 nationale culturen 

o Door factoranalyse bekomen we 4 factoren oplossing 

o 3 van de 4 factoren overlappen substantieel met de Hofstede dimensies 

o Hofstede suggereert een naam voor de vijfde dimensie: long-term versus present/past perspective 

 



 

→ Integration overlapt met collectivisme 

→ Human-heartedness overlapt met masculiniteit 

→ Morale discipline overlapt met high power 

distance + uncertainty avoidance 

→ Confucian Work Dynamisme overlapt met geen 

van de dimensies van Hofstede, hij suggereert de 

naam long-term versus present/past perspective 

 

SCHWARTZ 

Gaat vanaf het begin van zijn onderzoek zeer sterk beklemtonen op een brede sampling 

o Culturen (Westers en niet-Westers) 

➢ Hofstede: vooral aandacht aan Westerse culturen, dat werd nadien aangevuld door de 

Chinese Culture Connection 

o Interesse in fundamentele behoeften: biologisch, sociaal, welbevinden (+ hoe dat zich vertaalt in een 

aantal waarden 

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

o Voorgelegd in 50 landen, doorgaans studenten of leerkrachten 

o Niet representatief, maar wel homogene groep → net als bij Hofstede zwakte en sterkte punt 

→ Smallest space analysis (data-reductie methode): gelijkaardig patroon in 32 samples afkomstig uit 20 landen 

 

Conclusie: de structuur van waarden is vrij consistent 

o Uiteindelijk kunnen we binnen die 32 samples zo’n 10 waarden onderscheiden 

o Wanneer we de 10 waarden naast de dimensies van Hofstede plaatsen, zien we geen contradicties 

maar eerder een specifieke aanvulling 

 

10 waarden kloksgewijs: power → achievement → Hedonism → Stimulation → 

Self-direction → Universalism → Benevolence →    Tradition → Conformity → 

Security 

o 45 van de 56 waarden hadden een stabiele positie over de verschillende 

landen: belangrijke gemeenschappelijke kern 

o Opnieuw smallest space analysis op de 10 waarden → 7 waarden typen 

die steeds dichter bij Hofstede komen 

Conservatisme versus autonomie (Hofstede: individualisme – collectivisme) 

Hiërarchie versus egalitaire harmonie (Hofstede : power distance) 

 

Er is dus een sterke link met het Hofstede model, maar ook met andere typologieën: bv.: classificatie van 

sociale relaties door Fiske: ‘communal sharing’, ‘authority ranking’, ‘equality matching’, ‘market pricing’ 



4. CULTURELE VERSCHILLEN VOOR SPECIFIEKE EIGENSCHAPP EN 

GESLACHTSVERSCHILLEN OVER CULTUREN 

Mead: vond revolutionaire bevindingen, in bepaalde culturen zijn man-vrouw rollen omgekeerd dan hoe wij ze 

kennen → uiteindelijk een meer representatieve sampling genomen: toch meer consistentie tussen de rollen 

Buss: studies naar partner voorkeur in 37 culturen 

o Beoordelen van 18 kenmerken gewenst bij een partner 

o Rangordenen van 13 andere criteria van belang bij partnerkeuze 

➢ Variantie verklaard door geslacht: 2,4% → gepubliceerd in populair journal (BPS) en kreeg 

veel aandacht, terwijl de resultaten maar matig zijn 

➢ Variantie verklaard door cultuur: 14% → werd gepubliceerd in een niet zeer populair journal 

(JCCP) en kreeg weinig aandacht, terwijl de resultaten wel doorbrekend zijn! 

o Mannen: youth, health & beauty 

o Vrouwen: earning capacity, ambition & industriousness 

o Verschillende gewenste kenmerken maar wel zelfde top 4 rang ordening: begripvol, intelligent, 

gezond, enthousiast 

o Grote culturele verschillen in de attitude tegenover maagdelijkheid → 37% van de variantie verklaard 

door cultuur 

 

EMOTIONELE EXPRESSIE 

Basisemoties: blijdschap, droefheid, afkeer, verassing en angst 

o Het gaat niet zozeer over de emoties op zich. Interessanter om te onderzoeken is of deze emoties 

meer of minder worden ervaren en getoond in diverse culturen 

Matsumoto 

o US studenten: emoties langer, meer intens en met meer lichaamstaal, daarbij meer verbale kadering 

en andere uitlokkende factoren van de emoties 

➢ Japanese studenten omgekeerd: korter, minder intens, minder lichaamstaal 

Friesen 

o Onderdrukte emoties bij Oost-Aziaten 

o Groepen krijgen ofwel een stress-inducerende film, ofwel een neutrale film te zien 

➢ Alleen kijken: geen verschillen tussen US en Japanese studenten 

➢ Kijken met proefleider: Japanese studenten lachten meer → zou het zijn om de proefleider 

een plezier te doen? Zijn het de display rules die invloed spelen? 

Conclusie: er zijn niet noodzakelijk verschillen in de beleving en expressie van emoties, er is wel een verschil in 

de display rules (= de regels over het al dan niet mogen uiten van emoties) 

 

Consistente bevindingen over studies: 

o Expressie en herkennen van emoties hebben een universeel adaptieve waarde 

o Beleving en display rules zijn meer cultuurgebonden 

o Mensen in individualistische en lage power-distance culturen reageren meer expressief → adaptief 

voordeel voor het in stand houden van sociale interactie (bv.: emoties van leerkracht aflezen bij 

mondeling examen om te zien of je goed zit) 



PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN 

Op 3 manieren gekeken naar persoonlijkheid en cultuur: 

1. Evoked culture: bepaalde zaken in de omgeving lokken een response set uit 

➢ Bv.: coöperatief delen: in culturen waar er voedsel verzamelt wordt via jacht, kan het soms 

zijn dat er te veel voedsel is en we dit niet kunnen bewaren. We gaan de voeding delen met 

anderen, zodat wanneer ook zij voeding te veel hebben ze het aan ons gaan geven en er een 

coöperatief systeem ontstaat 

➢ Bv.: voetbal: vanaf de match start zit je in verschillende vakken en kijk je niet naar elkaar 

terwijl je de dag ervoor met iemand v/d andere ploeg in de slager stond gewoon 

➢ Bv.: beschikbaarheid van economische middelen: bij schaarste snel openlijke agressie, 

wanneer er nog maar één parkeerplaats over is maken mensen hier ruzie om, wanneer de 

volledige parking nog plek heeft maken we geen ruzie 

➢ Belsky: opvoeding en impulsiviteit/vroege reproductie 

 

2. Transmitted culture: binnen een cultuur worden kenmerken doorgegeven tijdens de interacties tussen 

personen 

➢ Moraal: we kunnen kinderen op zeer jonge leeftijd al meegeven wat goed en slecht is 

• Correlatie 5 jaar en volwassenen = .89 

➢ Interdependence – Independence: individualisme en collectivisme 

➢ Rhee: Local Korean, Identified Asian Americans, Unidentified Asian Americans, European 

Americans → zelfbeschrijvingen 

• Deed studie met inwijkelingen van Japan in de VS die zich identificeren als ‘echte’ 

Amerikaans én mensen die zich identificeren als Aziaat ook al wonen ze al 15 jaar in 

Amerika + we vergelijken hun persoonsbeschrijvingen 

• Zij die zichzelf als ‘European Americans’ beschouwen gebruiken individualistische 

persoonsbeschrijvingen zoals ‘responsible’, ‘persistent’, ‘unique’ 

• Zij die zichzelf nog zien als Japanees, gebruiken persoonsbeschrijvingen van hun 

oorspronkelijke cultuur (collectivistisch) ‘happy’, ‘fun-loving’, ‘ordinary’ 

➢ Self-enhancement: de manier om zichzelf gunstig voor te stellen 

• In alle culturen doet men aan self-enhancement, wel zijn er culturele verschillen in 

de mate waarin men aan self-enhancement doet 

▪ US meer self-enhancement  

▪ Japan, Korea minder self-enhancement maar niet alleen op individueel 

niveau, ook op vlak van groepsvergelijken (bv.: onze universiteit tov andere) 

• Verklaringen 

▪ Aziaten doen evenzeer aan impression management maar laten dit niet 

blijken 

▪ Reëel verschil: Amerikanen veel meer dan Aziaten 

➢ Variaties binnen culturen: bijvoorbeeld sociale klassen 

• Lage sociale klasse: ‘doe maar gewoon’ → gehoorzaamheid 

• Hoge sociale klasse: ‘laat maar zien hoe verschillend je bent’ → onafhankelijk 

oordeel 

 



3. Cultural universals  

➢ Expressie en herkenning van emoties 

➢ FFM 

➢ Karakteristieken van mannen/vrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big Five: cross-cultureel goed repliceerbaar, ook vanuit emic standpunt 

o Structurele gelijkheid: alle factoren zijn in iedere cultuur te vinden 

o !! Geen gelijk belang die in culturen aan de factoren wordt gehecht (bv.: in Aziatische culturen is 

agreeableness een veel belangrijkere factor dan bij ons) 

o Structurele gelijkheid impliceert niet noodzakelijk een gelijk belang 

Agressie:  

o Veeleer als gedrag dan als trek geconceptualiseerd 

o Uitlokkende factoren in acht nemen (kunnen verschillen per cultuur) 

 

Culturally universal practices and attitudes 

o Vermijden seksueel misbruik (incest) 

o Gezichtsuitdrukkingen basisemoties 

o Favoritisme voor in-group leden 

o Favoritisme voor verwanten dan niet-verwanten 

o Reciprociteit in relaties 

o Seksuele jaloersheid, liefde, afgunst 

o Sancties voor misdaden tegen collectiviteit 

o Wraak 

o Taakverdeling volgens geslacht 



Moord: 

o US versus UK: x 7-8; Zuid-Afrika – UK: x 35 

o ~ associatie met toenemende stress en wegvallen van sociale support (rol psychologen!) 

o ~ associatie met warme klimaat 

o ~ landen met recent oorlogsverleden → legitimeert geweld 

 

VERSCHILLEN BINNEN CULTUREN ZIJN GROTER DAN VERSCHILLEN TUSSEN CULTUREN  

o Individuele verschillen binnen een cultuur 

o Heterogeniteit binnen een cultuur: culturen zijn geen homogene entiteiten! 

o Is er correspondentie tussen aggregate ratings en culturele stereotypes? 

➢ Aggregate rating: aggregeren over de persoonsbeschrijvingen van een gehele bevolking en tot 

één algemene factor komen 

➢ Bv.: Duitsers stereotiep gezien als punctueel, inflexibel, respect voor autoriteit 

o Wat is de impact op/het belang voor de dagelijkse/zakelijke interacties? 

 

5. NATIONAL CHARACTER BEOORDELINGEN  

AGGREGATE PERSONALITY RATINGS 

Personality Profiles of Cultures Project – McCrae 

o Zelf en peerbeoordelingen van persoonlijkheid d.m.v. de NEO-PI-R 

o Resultaten geaggregeerd over individuen → gestandaardiseerde scores 

o Parallellen tussen de zelf- en observator rating (N, E, O) 

o Aggregate scores make sense 

 

Aggregate FFM ratings make sense 

 

We gaan de geaggregeerde scores van de cultuur 

nemen en correleren deze met 2 factoren: 

o GDP = gross domestic product (BNP) 

o HDI = human development index 

 

Wat zien we: 

o De geaggregeerde scores van Extraversie, Openness en Agreeableness correleren sterk met GDP en 

HDI 

o Lage correlaties met neuroticisme en consciëntieusheid 

o De aggregaties komen overeen met wat we zouden verwachten 

 

 



We kunnen zo voor verschillende culturen de scores in kaart brengen en ze met elkaar vergelijken:  

Verschillende culturen verdelen in een multidimensionele scaling plot met als X-as Extraversie en Y-as 

Neuroticisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHMITT 

ISDP (international sexuality description project)  

o Was vooral bezig met seksualiteit  

o Bv.: hoe vaak gebruiken ze condooms in een bepaalde cultuur?  

56 nations → Big Five getest via de Big Five Inventory 

Deelde de 56 nations op in 10 regios 

1. North America (3) 

2. Zuid-Amerika (5) 

3. West-Europa (8) 

4. Oost-Europa (11) 

5. Zuid-Europa (6) 

6. Midden-Oosten (4) 

7. Afrika (7) 

8. Oceanië (3) 

9. Zuid-Azië en Zuidoost Azië (5) 

10. Oost Azië (4: Hong Kong, Japan, Korea, Taiwan) 

→ Culturen rangschikken naargelang de scores op Big Five factoren 

 

→ Bv.: East Asia: scoren hoog neurotisch  

→ Bv.: Afrika scoort lager 

 

 

 

 

 

 

→ Komt overeen met stereotype beeld dat 

Aziatische landen minder extravert zijn 

→ Andere culturen veel overlap 



 

 

Zeer grote variabiliteit 

We zien iets wat tegen het stereotype in 

gaat:  

→In Oost-Azië zijn de mensen enorm 

goed op tijd, staan in lijntjes te wachten 

op vb. de trein (hoog op 

conscientiousness), maar als ze zichzelf 

beschrijven krijgen ze het laagste 

gemiddelde  

→ Als je kijkt bij Afrika (waar het niet 

goed georganiseerd is) zie je hoge scores 

 

Hoe kan dit? 

o Soort zelfbeschrijvingsbias in termen van self-enhancement?  

o Soort respons karakteristiek  

o Verschillende norm die je hanteert?  

➢ Bv.: Afrika: op tijd is een uur later ook nog  

➢ Bv.: Japan: een uur te laat kan NIET  

o Dit zijn zelfbeschrijvingen → altijd kijken of het een reëel verschil is of een soort respons tendens 

 

TERRACCIANO 

o Komen de nationale FFM stereotypen overeen met de aggregate ratings? 

➢ In het algemeen geen correspondentie, alhoewel er uitzonderingen zijn 

o Populaire stereotypen 

➢ Fransen: charmant → moeten hoog scoren op agreeableness 

➢ Amerikanen: gesloten en conservatief → moeten laag scoren op openness 

➢ Nederlanders: gierig en extravert → moeten hoog scoren op consciëntieusheid en extraversie 



 

 

 

Je kan national character ratings gaan verzamelen en culturen ordenen volgens dit  

o Je vraagt aan mensen in een cultuur: beschrijf de typische Belg, Duits, Fransman, … & dit vergelijken 

met hoe mensen zichzelf beschrijven in die landen  

o Figuur: landen geordend volgens hoogste national character score (NCS) → dus diegene die volgens de 

stereotype redeneringen het hoogst zouden moeten scoren voor openness, conscientiousness, …  

o Vervolgens kijken naar de NEO PI-R scores die ze zelf gegeven hebben aan zichzelf & als dat 

overeenkomt zou je de scores moeten vinden die ruim boven de 50 liggen want je geeft de top weer 

v/d hoogste scores  

o Vaak scores van 50 of onder de 50 → komen dus niet overeen 

 



National character ratings en zelfbeoordelingen komen niet overeen  

o Geen kern van waarheid voor die stereotypen  

o Natuurlijk maar één onderzoek, moet gerepliceerd worden en met meer representatieve sampling 

naar kijken, maar zo kan je proeven hoe je dit potentieel kan onderzoeken  

o Dit onderzoek is wel geplaatst in een heel goede, hoge journal (science)  

o Ook veel kritiek op deze studie 

 

6. DISCUSSIE  

CONCLUSIES 

o Culturen maken verschil 

o Voor metingen moeten we inspanningen doen 

o Verschillen binnen culturen zijn dikwijls groter dan verschillen tussen culturen 

o We meten meestal eerst op niveau van individu, we moeten opletten met het generaliseren naar de 

cultuur 

o Stereotypen – aggregate traits 

o Grenzen vervagen (niet alleen geografisch) 

 

 

TAKE AWAY MESSAGES 

o Cultuur is dynamisch 

o Operationalisatie van cultuur is niet evident 

o Emic-epic benaderingen 

o Analyseniveau is heel belangrijk: individu → culturele groep 

o Er bestaan een aantal modellen die verschillen tussen culturen beschrijven → nog up-to-date? 

o National character: geen kern van waarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUTIONAIRE VERKLARINGEN 

1. EVOLUTIONAIRE THEORIE: PRINCIPES EN BASISBEGRIPPEN  

EVOLUTIE: INTRODUCTIE 

Ieder individu is het resultaat van een zekere afstamming 

o We moeten tot reproductie komen 

o We moeten overleven tot de reproductieve leeftijd 

➢ Bv.: Sanfilippo is een fatale hersenziekte die kinderdimentie veroorzaakt. De meeste kinderen 

halen het niet boven de 10 jaar, de natuur zorgt er voor dat ze niet tot reproductie komen 

Elke mens is het resultaat van een ‘individueel’ evolutionair proces 

Pre-Darwiniaans: wetenschap dat alles verandert 

o Allerlei adaptaties 

o Sommige species uitgestorven 

 

Darwin: theorie ontwikkelt – The Origin of Species 

o Adaptaties: aanpassingen aan de omgeving 

➢ Bv.: giraffen  

o Pad en proces waarlangs deze adaptatie loopt: natuurlijke selectie 

➢ Bv.: enkel giraffen met lange nekken kunnen zich voeden met de bladeren 

 

NATUURLIJKE EN SEKSUELE SELECTIE 

De varianten in de soort met betere adaptaties, hebben meer kan om hun genetische lijn verder te zetten → 

survival selection 

o Bv.: giraffen met een lange nek overleven en maken nakomelingen met dezelfde voordelige variatie  

Adaptaties moeten gestuurd worden door vijandige natuurelementen 

o Bv.: extreme weersomstandigheden → kamelen vetopslag in bulten indien voedseltekort 

Adaptaties: 

o We hebben een voedingsvoorkeur voor eiwitrijk, vetrijk voedsel om vetreserves op te bouwen 

➢ Is nu eigenlijk in ons nadeel wegens overaanbod + passief werk 

o We hebben angst voor sommige dieren 

➢ Indien niet bang van een slang wordt je gebeten en sterf je 

“adaptief” betekent wanneer een kenmerk zinvol is voor het overleven van de soort 

Sommige kenmerken zijn weinig adaptief! (gaan in tegen natuurlijke selectie) → bv.: een mannelijke pauw is zo 

opvallend dat hij makkelijk door roofdieren opgemerkt kan worden 

o Dit leidde tot de introductie van: seksuele selectie 

 



 

SEKSUELE SELECTIE 

Soorten ontwikkelen ook kenmerken die bijdragen tot ‘mating succes’ 

2 vormen van seksuele selectie 

o Interseksuele selectie: zoeken naar kwaliteiten in een partner 

➢ Meestal vrouwtjes die zoeken naar aantrekkelijk mannetje (female choice) 

o Intraseksuele selectie: leden van hetzelfde geslacht treden in competitie met elkaar, de winnaar kan 

genen meer doorgeven 

➢ Bv.: mannelijke herten (male-male competition) 

 

Differentiële genenreproductie: genen van zij die meer nakomelingen hebben, worden meer doorgegeven aan 

de toekomstige generatie 

o Bepaald door succesvolle survival + succesvolle mating competitie  

 

INCLUSIVE FITNESS THEORIE 

= je eigen reproductie succes + de effecten die je hebt op de reproductie van genetische verwanten, gewogen 

voor de grootte van de genetische verwantschap 

Deze theorie impliceert: 

o Dat men een groter risico neemt voor genetische verwanten (delen er DNA mee) 

o De grootte van het risico dat we zullen nemen is afhankelijk van de genetische verwantschap 

➢ Bv.: een nier afstaan: niet aan een onbekende maar bij je broer/zus twijfel je er niet aan 

 

De IFT draagt bij aan het begrijpen van altruïstisch gedrag: helpen eigen kinderen > helpen andere kinderen 

o Minpunt theorie: houdt niet rekening met de banden die we met niet-verwanten kunnen hebben zoals 

je partner 

RESULTANTEN VAN HET EVOLUTIONAIR PROCES 

Er zijn nog 3 resultanten van het evolutionaire proces:  

1. Adaptaties 

➢ Adaptaties zijn het primaire product van de evolutie 

➢ Adaptaties = “a reliably developing structure in the organism, which, because it meshes with 

the recurrent structure of the world, causes the solution to an adaptive problem” 

• Reliably: adaptaties ontwikkelen geleidelijk en op een betrouwbare manier tijdens 

de levensloop 

• Adaptaties worden gedreven door de omgeving: vijandige natuurelementen 

• Adaptatie moet een oplossing bieden voor een adaptief probleem 



▪ Bv.: vinken met een lange snavel kunnen in droogseizoen de harde zaden 

openprikken → zij overleven → na enkele jaren is de gemiddelde lengte van 

de snavel toegenomen 

➢ Gekenmerkt door een ‘special design’ = de eigenschappen van een adaptatie als oplossing 

voor een probleem: sleutel past in het slot 

➢ Adaptaties kunnen ook vergankelijk zijn in functie van wijzigende omgevingen 

• Xenofobie: vroeger handig maar nu maladaptief 

• Voedselvoorkeur voor vetten, eiwitten 

 

2. Bijproducten van adaptaties 

➢ Sommige adaptaties worden niet gebruikt voor hun primaire doel 

• Bv.: lamp die warmte geeft ( licht) 

• Bv.: neus voor bril op te zetten ( ruiken) 

• Bv.: Aspirine als bloedverdunner ( koppijn) 

 

3. Random variaties: evolutionaire ruis 

➢ Iedereen 2 benen, maar variaties in de manier waarop men loopt 

 

EVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE: 3 UITGANGSPUNTEN 

Adaptaties zijn … 

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

➢ Bv.: de voorkeur voor suikerrijk voedsel biedt naast vetreserves geen direct nut voor andere 

problemen 

2. Talrijk: groot aantal adaptieve uitdagingen  

➢ Bv.: natuurlijke angst voor verschillende elementen → protectie tegen verschillende vijanden 

3. Functioneel: onze psychologische mechanismen en systemen zijn functioneel afgestemd op het 

bereiken van een doel 

 

 

EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP 3 NIVEAUS VAN DE PERSOON 

o Menselijke natuur 

o Geslachtsverschillen 

o Individuele verschillen 

2. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP DE MENSELIJKE NATUUR 

Het gaat over eigenschappen die een zodanig adaptief voordeel opleveren voor iedereen, dat ze typerend zijn 

geworden voor de gehele menselijke soort 

ER BIJ WILLEN HOREN 



Hogan: status (getting ahead) en acceptatie door de groep (getting along) als belangrijkste motieven 

o Uitsluiting: overleven onmogelijk 

Baumeister: ‘sociale angst’ als een adaptatie om afkeuring/uitsluiting door de groep te vermijden 

o Men wil vermijden negatief geëvalueerd te worden 

o Adaptieve functies van de groep voor het individu 

➢ Delen van bronnen 

▪ Evidentie: meer oriëntatie op de in-group na het geven aan een cadeau aan één van 

de twee groepen. Groepscohesie in beide groepen stijgt 

➢ Beveiliging bieden tegen externe dreigingen 

▪ Evidentie: band hechter tussen oorlogsveteranen naarmate het aantal gesneuvelden 

toeneemt 

➢ Potentiële partners 

➢ Groepen omvatten familie 

 

Social pain theory: uitsluiting (sociale pijn) en fysieke pijn zijn gerelateerd aan dezelfde gebieden in de 

hersenen (anterieure cingulate cortex) 

 

HELPEND GEDRAG EN ALTRUÏSME  

Onderliggend principe van altruïstisch gedrag is in functie van verwantschap 

o Wie redden we uit een brandend huis als je maar 1x naar binnen kan 

➢ Jongere verwanten meer geholpen dan oudere verwanten (1 jaar > 10) 

▪ Zowel alledaags als levensbedreigend (bv.: brand) 

▪ Personen met hogere reproductieve mogelijkheden meer geholpen (in 

levensbedreigende situaties) 

➢ Life or death situaties: jonge kinderen meest geholpen, 75 jarigen minst 

➢ Triviale (alledaagse) situaties: 75-jarigen meer geholpen dan 45-jarigen  

▪ Zie grafiek 2: 1-jarigen nog meer geholpen in alledaagse situaties 

➢ Hongersnood condities: curvilineair verband: piek op 10-jarige leeftijd 

▪ Zie grafiek 3: reproductieve leeftijd in zicht, bij baby’s mss sterfte door honger 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMOTIES 

Expressie van emoties universeel 

3 evolutionaire perspectieven 

o Universaliteit als criterium voor adaptatie 

o Emoties signaleren “fitness affordances” 

➢ Door erbij te horen voelen we ons blij, als we er niet bij horen zijn we droevig→ deze emoties 

werken sturend 

➢ Vermijden van situaties die de fitness aantasten 

o Manipulatie hypothese: emoties om de psychologische mechanismen van anderen te bespelen 

➢ Bv.: expressie van woede om een verbale dreiging effectiever te maken 

 

3. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP GESLACHTSVERSCHILLEN 

o Kernvraag: in welke domeinen zijn de geslachten met verschillende uitdagingen geconfronteerd? 

➢ Agressie, jaloezie, seksuele variatie, partnerselectie 

 

AGRESSIE 

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

→ Evolutionaire verklaring: seksuele competitie 

o Theorie van ouderlijke investering: de vrouw is het geslacht dat het meeste investeert in de zorg voor 

nakomelingschap. Ze hebben al zekerheid van hun moederschap 

➢ Ze zijn selectief in hun partnerkeuze (inter-seksuele competitie) 

➢ Intra-seksuele competitie onder mannen  

→ Agressie is zowel belangrijk voor inter als intra-seksuele selectie: vrouwtjes zoeken een man met 

agressie + ze moeten de competitie tegen het andere mannetje winnen 

o Mannen kunnen meer nakomelingen hebben dan vrouwen 

➢ Grotere reproductievariantie bij mannen dan bij vrouwen: sommige mannen zullen veel 

nakomelingen hebben, andere bijna geen = effective polygyny (vrouwen ongeveer zelfde 

aantal nakomelingen) 

▪ Bv.: 5% van de mannelijke robben produceert 85% van het nakomelingschap  

➢ Hoe groter de reproductievariatie tussen de geslachten, hoe heviger de competitie binnen 

het geslacht met de grootste variantie (mannen), hoe meer agressie 

 

o Soorten met hoge reproductievariantie zijn sterk seksueel dismorf 

➢ Seksueel dismorf = een sterk uitgesproken verschil in grootte tussen mannetjes en vrouwtjes 

➢ Ten gevolge van intra-seksuele competitie: als het altijd de grote en sterke mannen die 

winnen in het gevecht, wordt het verschil tussen man en vrouw steeds groter 

➢ Meer agressie binnen soorten die seksueel dismorf zijn 

 

 



JALOEZIE 

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

uitlokken 

o Mannen: vinden seksuele ontrouw erger → ze hebben geen zekerheid in hun vaderschap → kans om 

te investeren in de genen van een andere man 

o Vrouwen: vinden emotionele ontrouw erger → factoren die het langdurig commitment van de man in 

gevaar brengen (bv; verliefd worden op een ander) 

Resultaten: hypothese bevestigd 

o Beide geslachten reageren sterk afwijkend op de twee opties 

o Maar bij geforceerde keuze zien we toch sterke verschillen die overeenkomen met de hypothese 

→ cross-cultureel? Ja 

Alternatieve verklaringen 

o Mannen denken dat seksuele ontrouw leidt tot een romantische relatie met de rivaal (= double-shot) 

o Vrouwen denken dat verliefdheid leidt tot seksuele ontrouw (= reverse double shot) 

 

Additioneel onderzoek 

o Kiezen tussen 2 opties: wat maakt je het meeste van streek? 

➢ Partner vormt een emotionele relatie met een ander, zonder seks 

➢ Partner heeft een seksuele relatie met een ander, zonder emotionele band  

→  35% verschil tussen mannen en vrouwen (evolut hypothese) 

 

o Partner zowel seksueel als emotioneel gebonden aan een rivaal: wat is ergste? 

➢ Mannen vinden seksuele ontrouw ergst tov 13% van de vrouwen 

Samengevat 

o Sterke cross-culturele replicatie 

o Over verschillende methodes 

o Double-shot en reverse double-shot hypothese verworpen 

 

4. DAVID BUSS: ONDERZOEK NAAR MATINGSTRATEGIEËN 

GESLACHTSVERSCHILLEN: AANTAL SEKSUELE PARTNERS 

Predictie: het geslacht dat minder investeert in zorg voor het nakomelingschap (mannen), zal minder selectief 

zijn in het kiezen van partners + zal vaker kiezen voor meerdere partners  

Onderzoek + resultaat: ongehuwde mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten werden gevraagd hoeveel 

sekspartners ze zouden willen in de toekomst 

o Vrouwen: 1 tijdens de volgende maand, 4 tot 5 in hun volledige leven 

o Mannen: 2 tijdens de volgende maand, 18 in hun hele leven 

→ Cross-culturele replicatie in 52 landen: universeel geslachtsverschil in verlangen naar seksuele variatie 



GESLACHTSVERSCHILLEN: SEKS MET EEN ONBEKENDE 

Onderzoek: US studenten worden benaderd door iemand van het andere geslacht, 3 condities: 

1. Wil je met me uitgaan vanavond? 

2. Wil je mee naar mij appartement? 

3. Wil je seks met mij vanavond? 

→ Vrouwen: van 1 → 3 dalende lijn in wie ingaat op het aanbod (op het einde zelfs 0% akkoord) 

o Vonden de aanpak erg grof, vreemde vraag 

→ Mannen: van 1 → 3 stijgende lijn in wie ingaat op het aanbod (op het einde zelfs 75% akkoord) 

o Voelden zich gevleid, de 25% van de weigeraars zochten zelfs verontschuldigingen (sorry maar…) 

 

Dus: mannen staan meer positief tegenover casual seks 

o Angier: trekt deze verschillen in twijfel, vrouwen denken meer aan het gevaar dat verbonden is met 

het optrekken met een vreemde 

o “Misschien willen vrouwen seks met een onbekende, maar alleen als hun veiligheid gegarandeerd is” 

 

Onderzoek: man/vrouw werd gecontacteerd door goede bekenden die een erg positieve beschrijving van een 

onbekende gaven. Uiteindelijk kregen ze weer dezelfde vragen aangeboden, maar nu weten ze dat het veilig is 

want een goede kennis kent de onbekende 

o Resultaat: maar 5% van de vrouwen stond open voor seks 

o Forse dalen voor mannen → maar 50% staat open voor seks, mss omdat ze niet de vriendschap met 

de kennis willen verpesten ( 75%) 

o Eigenlijk bracht niemand veilig ter sprake, casual seks door vrouwen wordt minder geaccepteerd in 

onze maatschappij 

Daarbij staan ook mannen meer open voor buitenechtelijke seks dan vrouwen 

→ Conclusie: Hypothese bevestigd. Vrouwen zijn selectiever in het kiezen van bedpartners, en kiezen vaker 

voor minder bedpartners 

 

GESLACHTSVERSCHILLEN: PARTNERVOORKEUR 

Hypothese 

o Mannen: fysieke aantrekkelijkheid (vruchtbaarheid) 

o Vrouwen: financiële middelen en potentieel tot financiële middelen 

→ Resultaat: hypothesen bevestigd, beide groepen klasseerden andere kernmerken (persoonlijkheid)  

hogerop in de hiërarchie 

→ Cross-cultureel: 37 culturen 

Structural powerlessness hypothese: alternatieve verklaring voor het geslachtsverschil in partnerselectie 

o Mannen worden geassocieerd met de rol van ‘kostwinner’ + vrouwen zijn financieel afhankelijk 

 Hoe hoger het inkomen van de vrouw, hoe meer belang ze hecht aan financiële middelen en SES in 

een man (dus ook als zij kostwinner is) 

 



Good financial prospect: mannen < vrouwen 

Good looks: mannen > vrouwen 

o Zowel voor lange en korte termijn mates 

Preferred age difference: mannen < vrouwen 

o Mannen verkiezen jongere vrouwen omdat die meer reproductieve mogelijkheden hebben 

 

Nog enkele hypotheses + evidentie 

1. Omdat mannen minder parental investment hebben, zullen mannen vaker dan vrouwen paren op 

korte termijn 

a. Mannen willen een groter aantal partners dan vrouwen. Mannen zijn bereid om eerder in een 

relatie seksueel contact te hebben 

2. Omdat mannen geïnteresseerd zijn in mating op korte termijn, zal de voorkeur voor partners op korte 

termijn de moeilijkheid oplossen om vast te stellen welke vrouwen vruchtbaar zijn 

3. Wanneer mannen een partner op lange termijn zoeken, zullen zij gebruik maken van psychologische 

mechanismen zoals jaloezie en specifieke voorkeur voor een partner die zorgen voor vaderlijk 

vertrouwen 

4. Bij het nastreven van een partner op lange termijn, zullen mannen voorkeuren uitdrukken, die het 

probleem van het identificeren van vrouwen die in staat zijn zich voor te planten oplossen 

5. Vrouwen die op zoek zijn naar een partner voor de lange termijn, hechten waarde aan het vermogen 

van een man om economische en andere middelen te verschaffen die kunnen worden gebruikt om in 

hun kinderen te investeren 

 

 

5. EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF OP INDVIDUELE VERSCHILLEN  

INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

= moeilijkste te bestuderen en meeste speculatief 

4 evolutionaire verklaringen voor individuele verschillen 

1. Omgevingsinvloeden 

o Bv.: eelt: iedereen heeft het maar verschillen afhankelijk van omgevingsinvloeden 

o Bv.: stresserende omgeving: voorkeur voor onmiddellijke bevrediging (geen delay of 

gratification), gedragen zich impulsiever, reproduceren op jongere leeftijd 

2. Interactie met andere persoonskenmerken 

o Bv.: sociale interactie en lichaamsbouw 

➢ Succes van strategie (agressieve/coöperatieve strategie) hangt af van lichaamsbouw 

➢ Mannen met sterk lichaam kunnen succesvoller de agressieve strategie toepassen 

o Agressie = reactief erfelijk 

3. Geen universeel optimaal niveau van persoonlijkheid 

4. Frequentie-afhankelijke selectie 

o Het succes van een trek op strategie, is afhankelijk van het voorkomen van de trek 



o Mating strategie van vrouwen op 2 zaken gebaseerd:  

➢ Investering in het vaderschap 

➢ Kwaliteit van het genenmateriaal 

o Mogelijkheid dat ze moeten kiezen: attractieve mannen kunnen kiezen voor korte 

relatievormen (dan moet de vrouw inboeten op het eerste criterium) 

o 2 verschillende strategieën:  

➢ Unrestricted marriage strategie: vrouw kiest voor attractiviteit 

→ Als veel vrouwen dit doen: sexy sons fenomeen: volledige generaties van sexy 

mannen, meer competitie tussen de mannen = vrouwen willen dit uiteindelijk niet 

meer en zoeken iemand die investeert in het vaderschap = ze hebben minder succes 

➢ Restricted marriage strategie: vrouw kiest voor investering, ‘stageperiode’ voor man 

→ Meer vrouwen zoeken mannen om te investeren = minder aantrekkelijk = succes 

daalt 

o Succes van de strategie: afhankelijk van het voorkomen in de populatie: wanneer de 

strategiemeer voorkomt in de populatie → minder succesvol 

➢ Bv.:  

Artikel baardgroei 

o We worden seksueel aangetrokken door partners die iets hebben dat niet vaak voorkomt = 

frequentie-afhankelijke selectie 

o Wanneer in de populatie veel baarden voorkomen, worden we aangetrokken door iemand zonder 

baard 

 

DIFFERENTIAL K-THEORY 

o Differential K-theory: tradeoff between parental investment and mating effort 

➢ Parental effort: groot brengen van de kinderen 

➢ Mating effort: aantal keer je seks hebt 

 

o K = dimensie gaande van (laag parental investment + hoog mating effort) naar (hoog parental 

investment + laag mating effort) 

➢ Lage attachment in kindertijd + hoog risicogedrag = lage K-score 

➢ Hoge attachment in kindertijd + laag risicogedrag = hoge K-score 

➢ K-factor is matig negatief geassocieerd met Neuroticisme 

➢ K-factor is sterk negatief geassocieerd met Psychoticisme (-.67) 

▪ Wie hoog scoort op K, heeft minder kans op Psychoticisme  

o Idee: de K-dimensie zorgt voor het ontstaan van individuele verschillen in persoonlijkheidstrekken 

 

NETTLE – THE EVOLUTION OF PERSONALITY VARIATION IN HUMANS AND OTHER ANIMALS 

Observatie: trekken, intelligentie … is voor 30-60% genetisch 

→ Hoe kunnen we deze genetisch bepaalde variabiliteit evolutionair verklaren? 



o Tooby: “human genetic variation … is overwhelmingly sequestered into functionally superficial 

biochemical differences, leaving our complex functional design universal and species typical” 

o Winnowing effect van natuurlijke selectie: er zal weinig genetisch bepaalde variantie overblijven voor 

fitness gerelateerde eigenschappen 

o Bij natuurlijke selectie: onsuccesvolle varianten weg 

o Tooby: variabiliteit in trekken komt voor omdat ze geen adaptieve waarden hebben 

→ Maar klopt deze redenering wel? 

→ Nettle gaat hiertegen in  

o Observatie: genetische variabiliteit is observeerbaar in alle soorten 

o Verschillende mechanismen om dit te verklaren 

➢ Soms zijn er alternatieve gedragsstrategieën die even adaptief zijn 

➢ Er is geen universeel optimum van wat het meest adaptief is 

➢ Hierdoor blijft genetische variabiliteit bestaan 

 

Nettle – trade off 

o Als 2 niveaus van een trek dezelfde fitness hebben, dan zou het verhogen van het trekniveau sommige 

aspecten van fitness verbeteren, en tegelijkertijd andere aspecten van fitness verslechten 

o Er zijn altijd voor- en nadelen aan een bepaalde trek, waardoor variabiliteit blijft bestaan 

Op ieder moment/plaats 

o Is er een optimaal niveau van een trek (bv.: lange bek) 

o Maar kan heel vlug wijzigen (bv.: regenseizoen: korte bek) 

 

Voorbeeld: Vinken op Daphne 

o 1977: enorme droogte 

➢ Grotere vinken, met langere snavels in het voordeel 

o 1978: lichaamsgrootte + 0.31 SD, snavel + 4% 

o 1978: opnieuw regen: vinken met kleinere snavel in het voordeel, verbruiken minder energie bij het 

eten van besjes 

➢ Genetische diversiteit bleef behouden 

 

Voorbeeld: Guppen 

o Overerfbare variatie in gedragseigenschappen: waakzaamheid 

o Mate van waakzaamheid manifest zich in functie van andere visetende vissen in de omgeving 

➢ Wateren zonder visetende vissen: minder waakzaamheid 

➢ Wateren met visetende vissen: hoge waakzaamheid 

▪ Verlies van tijd om zich voort te planten maar wel bescherming tegen opgegeten 

worden 

Voorbeeld: Koolmezen 

o Variatie in termen van agressie 



o Vrouwtjes: voor-en nadelen in functie van aanbod voedsel 

➢ Magere jaren: positief verband met survival voor vrouwtjes 

▪ Ze winnen het gevecht om eten 

➢ Jaren van overvloed: negatief verband met survival voor vrouwtjes 

▪ Ze komen in aanraking met gevaarlijke en agressieve tegenstanders 

o Mannetjes: omgekeerd patroon 

➢ Magere jaren: negatief verband met survival mannetjes 

▪ Territoriumafbakening minder belangrijk: er sterven er genoeg 

➢ Jaren van overvloed: positief verband met survival mannetjes 

▪ Competitie voor territorium wordt opnieuw groter 

o Optimale balans: afhankelijk van  

➢ Lokale condities 

➢ Geslacht 

o Het optimum van fitness kan dus, zoals eerder gezegd, adhv diverse factoren vlug veranderen 

 

NETTLE - PERSOONLIJKHEID 

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

Neuroticisme 

Positieve effecten Negatieve effecten 

Angst heeft signaalfunctie voor gevaar 

‘kanarie’ functie 

N is ook gerelateerd aan hostiliteit en competitiviteit 

Psychische stoornissen: depressie, angst 

Fysieke gezondheid is minder goed door chronische 
activatie van stress mechanismen 

Extraversie 

Positieve effecten Negatieve effecten 

Sociabiliteit (grotere kans op voortplanting) 

Vluggere integratie in sociale groepen 

Optimisme (langer leven) 

Sensation-seeking – risicogedrag 

    - Ongevallen 

    - Unsafe seks 

Echtscheidingen 

Risico’s voor personal survival en welbevinden 
kinderen (offspring welfare) 

 

Openheid voor ervaringen 

Positieve effecten Negatieve effecten 

Exploreren van mogelijkheden 

Creativiteit wordt meer attractief gevonden door 
vrouwen (voornamelijk tijdens vruchtbare periode) 

Poëten en kunstenaars hebben meer seksuele 
partners 

Paranormale overtuigingen 

Psychose: schizofrene kenmerken 



 

Aangenaamheid 

Positieve effecten Negatieve effecten 

Empathie en vertrouwen dragen bij tot integratie 

Coöperatie brengt op  

Altruïstisch gedrag en reciprociteit 

 

Weinig gevaloriseerd op het economisch slagveld 

Zodanig altruïstisch dat persoonlijke belangen 
ondergeschikt worden 

“Unconditional trust of others is almost never an 
adaptive strategy” 

 

Consciëntieusheid 

Positieve effecten Negatieve effecten 

Werkgerelateerd 

Betrouwbaar 

Ambitie 

Zelf-controle 

Perfectionistisch, inflexibel 

Laten directe kansen liggen 

Opportuniteiten missen: geen norm/regel brekers 

 

NETTLE – CONCLUSIES 

o Trade-offs: gezien er geen onvoorwaardelijk optimaal niveau is van elk van de vijf trekken (met elk zijn 

costs en benefits) zal genetische variabiliteit blijven bestaan in de populatie 

o Nettle (2006): normaalverdeling is het resultaat van de inconsistentie van de richting van de selectie; 

dus geen stabiliserend effect, maar fluctuatie 

o Opmerking: Sommige trekken zijn unidirectioneel gerelateerd aan fitness, maar toch blijft erfelijke 

variatie bestaan (vb. fysieke symmetrie) 

o (!) Mutaties zijn verantwoordelijk voor het voortbestaan van a-symmetrie 

 

6. BEPERKINGEN VAN DE ECOLUTIONAIRE THEORIE  

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

soms speculatief  

o Moderne levenscondities sterk verschillend van vroeger: selectiemechanismen zijn veranderd  

o Waarschuwing voor een reductionistische of simplistische interpretatie  

o Afhankelijk van de kennis over psychologische mechanismen; vb onderzoek omtrent jaloezie: welk zijn 

de uitlokkende factoren, welk gedrag gaat ermee gepaard, …  

o Verschillende theorieën gesuggereerd: uitspelen tegenover elkaar in empirisch onderzoek 

 

 


