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Algemene noot  De inhoud van deze samenvatting behoort toe aan de organisatoren en onderwijzers 

van het vak Assessmenttheorie en de auteur van het handboek desbetreffende, en aan 

hen alleen. Deze samenvatting is louter een samenbundeling van de leerstof die 

onderwezen is door professor Johnny Fontaine en beoogt op geen enkele manier de 

inhoud als origineel voor te stellen, noch wenst de samensteller enige winst, financieel 

dan wel auteursrechtelijk of in termen van prestige, op te eisen. De samensteller van 

dit document hoopt dat het studenten kan helpen bij het instuderen van de 

cursusinhoud en hanteert exclusief dit doel bij de opstelling en verspreiding van dit 

document.  

De samenvatting is een uitgeschreven tekst en dient behandeld te worden als een 

kleinschalig tekstboek. Wegens tijdgebrek is het mogelijk dat er schrijf- en 

grammaticale fouten in het document zitten, waarvoor de samensteller zich op 

voorhand verontschuldigt.  

 Voor de samenstelling van deze samenvatting werd gebruik gemaakt van volgende 

bronnen: 

- Human Intelligence, Earl Hunt (2011, Cambridge University Press) 

- Assessmenttheorie: slides en cursusinhoud door Johnny Fontaine, academiejaar 

2020-2021 

- Samenvatting Assessmenttheorie 2020-2021 door Bo Fransen 

  



Algemene Introductie 

Introductie op assessment 

De term ‘assessment’ (Ned.: beoordeling, evaluatie, inschatting, taxatie) wordt gelinkt aan een 

veelheid van verschillende begrippen omtrent diagnostiek en beoordeling, en wordt eveneens vaak 

verkeerdelijk vereenzelvigd en verward met vaak voorkomende nomenclatuur wat betreft de 

wereld van ‘beoordelen’. Om een beter begrip te krijgen van de term ‘assessment’, kan het 

gesitueerd en gedefinieerd worden tussen zijn vele vermeende synoniemen. 

 Psychodiagnostiek is een term die vaak begrepen wordt onder ‘assessment’, maar bevindt 

zich feitelijk tussen diagnose en assessment. Het is vooral een medische term en wordt als dusdanig 

ook meer in die context gebruikt. Assessment mag er echter niet tot gereduceerd worden, 

aangezien dit zich niet uitsluitend bezighoudt met psychopathologie. Om af te stappen van het 

medisch kader van psycho-‘diagnose’ gebruiken we het bredere begrip ‘assessment’. De daad van 

‘diagnosticeren’ leidt eveneens tot een vrij strikte afbakening tussen groepen mensen die wellicht 

te restrictief is binnen het bredere veld van de assessment in vergelijking met de klinische 

psychologie. 

 ‘Assessment’ is ook méér dan enkel psychologisch testen. Het betreft intelligentietesten, 

persoonlijkheidsevaluaties, maar ook geschiktheidsassessment voor jobs en dergelijke meer; het is 

een discipline die zich bezighoudt met elke vorm van beoordeling of taxatie, dus ook buiten het 

veld van de psychologie (‘assessment’ kan ook vertaald worden als ‘evaluatie’, maar dit is eerder 

gebruikelijk in Franstalige gebieden). 

 Psychometrie wordt als discipline ook vaak verward met assessment en betreft net als alle 

voorgaande eigenlijk slechts een deelverzameling van het brede assessmentveld; psychometrie 

houdt zich vooral bezig met mathematische methodologieën, maar assessment kan evenwel 

kwalitatief van aard zijn (denk aan bijvoorbeeld diepte-interviews). 

 Als samenvatting kan dus gesteld worden dat ‘assessment’ een paraplubegrip is dat vele 

vormen van beoordeling omvat. In essentie beoogt de assessmentdiscipline een construct te meten 

aan de hand van een test, interview… en dit op basis van empirisch onderzoek dat aantoont dat de 

gebruikte methodiek valide en betrouwbaar is. 

 

Diagnostiek in de psychologie 

Het beroep van een psycholoog kan op veel manieren gedefinieerd worden, maar in België is de 

meest gangbare de definitie die wordt vooropgesteld door de psychologencommissie. Deze luidt 

als volgt: 

 

“Het is een beroep dat zich richt op de evaluatie van(1), interventie in(2), onderzoek naar 

en ontwikkeling van methoden voor evaluatie van en interventie in(3), en disseminatie van 

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

wetenschappelijke discipline van de psychologie(5)” 

  

Deze definitie laat heel duidelijk zien dat assessment wordt gezien als een centrale component van 

wat een psycholoog doet, namelijk ‘evalueren’ ‘op basis van de wetenschappelijke discipline van 



de psychologie’, oftewel wetenschappelijk verantwoorde evaluaties/beoordelingen van 

constructen. 

 

Gangbare definities voor assessment1 

“Diagnose” (van diagnosis uit het oud Grieks): 2 betekenissen: onderscheiding/ 

onderscheidingsvermogen en beslissing.  

In assessment vandaag zitten deze 2 aspecten er nog altijd in. We brengen 

onderscheidingen aan tussen mensen, bv. sommigen zijn verbaal minder sterk dan 

anderen. 

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

onderzoekslijnen samengebracht worden.  

Beslissingsproces komt duidelijk naar voor => wordt op een systematische manier gedaan. 

Belangrijk: het gaat zowel om theoretische en empirische onderzoekslijnen. Historisch was 

dit vooral empirisch. Deze 2 horen in samenspel want in het kader van het theoretische 

kan je dan je instrumenten (het emprische) kiezen. 

 

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

op het enkele individu, de persoon ten dienste van zijn of haar belang in persoonlijk of 

maatschappelijk opzicht.  

Hij verengt de definitie; beperkt zich tot individuele verschillen tussen mensen MAAR niet 

iedereen is het hiermee eens, assessment kan ook gaan over bv. kenmerken van culturen, 

van werkklimaat, van organisaties… Vbn: In welke mate zorgt deze arbeidscontext voor 

stress? Hoe reageert een individu in een psychiatrie? Uniek aan deze definitie: “...ten dienste 

van zijn of haar belang in persoonlijk of maatschappelijk opzicht.” Dit is het idee dat we 

onderzoek niet alleen voor een client doen. Het kan ook op vraag van de maatschappij. 

Vb: Forensische psychologie om te kijken of iemand vervroegd vrij kan gelaten worden. 

 

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

de persoon en zijn omgeving met het oog op het nemen van beslissingen.  

Belangrijk: Trekt definitie verder open. Ook de context of omgeving worden hier mee in 

kaart gebracht. Dit is belangrijk want een grote 2 kritiek op assessment is dat het vaak te 

sterk gericht is op enkel het individu. Bv. Psychiatrische stoornissen liggen niet enkel aan 

individu, maar kan ook liggen aan zijn/haar omgeving. 

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

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

en advies, interventie om het probleem op te lossen)  

Zij breken psychologische assessment heel breed open, ook interventie wordt in de 

definitie opgenomen. Vaak wordt dit niet gedaan omdat velen van mening zijn dat 

 
1 Dit deel werd integraal overgenomen uit de samenvatting van Bo Fransen, aangezien er geen onmiddellijke 
verbetering van die samenvatting mogelijk was. 



interventie/de therapie zelf, geen onderdeel is van assessment. Wat we wél zien in de 

praktijk, is dat na de interventie terug assessment wordt toegepast en men gaat kijken of 

iets gewerkt heeft. 

 

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

relevante kenmerken van personen, groepen, situaties, instituties en zelfs voorwerpen vast te 

stellen, die vervolgens in een oordeel geïntegreerd moeten worden.  

Zij zeggen dat assessment een afzonderlijk wetenschappelijke discipline is, maar hierover 

bestaat discussie. Velen zijn van mening dat het niet afzonderlijk is maar dat het vele 

domeinen integreert. Zij trekken het wederom open; assessment gaat niet alleen om 

individuen. (bv. een assessmentprocedure om te beoordelen hoe kwaliteitsvol een 

landschap is) 

 

Drenth & Sijtsma, 2005: Een psychologische test of vragenlijst is “… een systematische procedure 

om gedragingen te classificeren of te meten. Hij stelt in staat om een bewering te doen over een 

theoretisch attribuut of latente trek van personen of over niet-test gedragingen, bijvoorbeeld, 

criteriumgedrag, aan de hand van objectief vastgestelde antwoorden op een aantal items. De 

betekenis van deze antwoorden wordt duidelijk door ze te vergelijken met een representatieve 

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

Deze definitie is echt gefocust op testen (maar assessment is breder). Het gaat om de 

systematische procedure; mensen hetzelfde gaan voorleggen en op voorhand gaan bepalen 

hoe je antwoorden gaat scoren. Je brengt heel veel objectiviteit binnen in de 

assessmentprocedure. Heel vaak willen we uitspraak doen over een latente trek en 

criteriumgedrag vaststellen en voorspellen. Vaak gaan we scores vergelijken met een 

representatieve steekproef om te zien “waar“ iemand zich situeert. Ook gaan we kijken of 

de persoon erop is vooruitgegaan; we gaan hem vergelijken met zichzelf. 

 

EFPA Board of Assessment: The Board agreed a definition of assessment as a “systematic method 

or procedure for ascertaining the psychological characteristics of an individual or group of 

individuals, or the performance of an individual or group of individuals”. The Board emphasizes 

that it intends a broad view of ‘psychological characteristics’.  

Volgens deze definitie heeft assessment een heel brede betekenis. Men gaat psychologische 

kenmerken (kan heel veel zijn) van mensen in kaart brengen en eventueel ook de prestatie. 

Belangrijk: het is systematisch dus bv. een vrij gesprek hebben met iemand, zien ze niet als 

assessment. (Een gestructureerd interview kan wel.) 

 

Assessment in drie praktijkvelden 

Assessment is een discipline die zich ver uitstrekt over verschillende wetenschappelijke takken 

heen en staat ook heel centraal in enkele psychologische velden, waaronder de klinische en 

gezondheidspsychologie. Hier wordt assessment vaak gebruikt als een manier om inzicht te 

krijgen de aan- of afwezigheid van psychiatrische stoornissen en bv. wat de draagkracht of last is 

die een patiënt ondervindt. 



 Personeels-, beroepskeuze-, arbeids- en organisatiepsychologie is een tweede amalgaam 

binnen de psychologische wetenschappen die zich bezighoudt met assessment, waarbij het doel 

van de beoordeling vaak inhoudt een kandidaat te toetsen aan een reeks criteria die vervolgens 

uitwijzen of er wel of niet voldaan wordt aan bepaalde functie-eisen. Assessment kan echter ook 

op groeps- en bedrijfsniveau uitgevoerd worden, waarbij men bv. de vraag kan stellen of een 

arbeidsorganisatie een goed sociaal klimaat heeft of niet. 

 Een laatste psychologische tak die zich vaak bezighoudt met assessment is de 

onderwijspsychologie, waarbinnen vragen omtrent het al dan niet aanwezig zijn van 

hoogbegaafdheid, leerachterstand, cognitieve vaardigheden etc. beantwoord kunnen worden. 

 

Hoofdstuk 0  - Geschiedenis van de assessment 

De geschiedenis van de assessmenttheorie kan vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd 

worden: de theorievorming, de meetmodellen en de testbeweging. Elk van deze drie zullen 

hieronder besproken worden. 

 

Geschiedenis van de theorievorming 

De geschiedenis van de theorievorming begint bij de 16e-eeuwse, Franse filosoof René Descartes, 

wiens dualistische denken over de wereld de wetenschapsuitvoering van die tijd sterk beïnvloed 

heeft. Het dualisme van Descartes stelt dat er een conceptueel onderscheid gemaakt moet worden 

tussen lichaam en ziel, waarbij het lichaam een fysische entiteit voorstelt dat meetbaar en dus 

kenbaar is. De ziel, daarentegen, achtte Descartes een onmeetbare en dus onkenbare entiteit; het 

was in die zin nutteloos om zelfs maar te trachten de ziel, of psyche, te onderzoeken op een 

empirische wijze. 

 Dit dualistische denken bleef gedurende een lange tijd een soort axioma, of grondbeginsel, 

van de empirische wetenschappen, en het werd pas definitief weerlegd in de 19e eeuw door 

Fechner en Wundt. Deze Duitse experimentele wetenschappers  toonden aan dat er systematische, 

meetbare relaties bestonden tussen lichaam en geest, waardoor de stelling dat de 

ziel/psyche/geest een soort ongenaakbare, onkenbare entiteit zou zijn niet langer houdbaar was. 

Aan de hand van psychofysiologisch onderzoek kon men psychologische fenomenen systematisch 

in kaart brengen, en werden er voor het eerst zogenaamde wetten opgesteld, zoals de wet van 

Fechner, die een non-lineair (i.e. logaritmisch) verband kon aantonen tussen de fysische intensiteit 

van een stimulus en de subjectieve waarneming ervan.  

Wundt toonde anderzijds aan dat er betekenisvolle individuele verschillen bestaan qua 

snelheid van zenuwgeleiding, met name dat dit leidt tot effectieve verschillen tussen individuen in 

de waarneming van fysische gebeurtenissen. Een bekend voorbeeld hiervan is het verhaal van de 

astronoom die woedend was op zijn studenten omdat ze systematische fouten maakten (i.e. 

afweken van zijn eigen metingen) wat betreft het noteren van coördinaten van hemellichamen via 

een telescoop (met als doel hun trajecten te bepalen en dergelijke). Dit kon dus verklaard worden 

aan de hand van wezenlijke verschillen in subjectieve waarneming, en lag niet zozeer aan 

incompetentie langs de kant van de studenten. 

Tegelijkertijd ontstond in de VS een nieuwe wetenschapsfilosofische strekking genaamd 

‘het empirisch pragmatisme’. De kernvraag van deze filosofie was van epistemologische aard, 



namelijk ‘Wat is waar? Hoe kunnen we zekere informatie verkrijgen? Hoe fundeer je kennis?’. Ze 

kwamen tot de conclusie dat alles wat bruikbaar was, waar/correct moest zijn, oftewel een 

pragmatische insteek waarbij kennis waardevol werd geacht omdat het concrete antwoorden bood 

op maatschappelijke, geneeskundige en technologische vraagstukken.  

Binnen het empirisch pragmatische legde men een sterke nadruk op predictieve validiteit; 

aangezien bruikbaarheid gezien werd als een criterium voor kennis, werd er dus een functionele 

component gebonden aan wetenschappelijk onderzoek. Dit vertaalde zich in het idee dat het 

belang van kennis zich vooral vertaalde in toepassingsmogelijkheden en dat bv. tests vooral een 

voorspellende waarde moesten hebben. 

Het was binnen deze context dat de assessmenttheorie zoals we ze vandaag kennen, haar 

bodem vond, aangezien zij inherent bruikbaar is om praktische problemen aan te pakken, zoals 

vraagstukken in onderwijs, de arbeidsmarkt, het leger en dergelijke meer. Dit in combinatie met 

de ontwikkeling van een empirische psychologische wetenschap is het fundament waarop 

psychologische assessment zoals we ze vandaag kennen, gebouwd is. 

 

Geschiedenis van de meetmodellen 

Het doel dat onderzoekers binnen de assessmentdiscipline voor ogen hebben, is een valide 

beoordeling kunnen maken van een subject op basis van een reeks criteria. Het is dus cruciaal dat 

men dit kan doen met betrouwbare en valide meettoestellen, m.a.w. dat men de onvermijdelijke 

meetfouten op de een of andere manier minimaliseert. 

 De voorlopers van de hedendaagse meetmodellen vinden we terug in de wiskunde, waarin 

men de theorie van de meetfouten is beginnen uitwerken. Wiskundigen zoals Gauss, Laplace en 

Legendre trachtten binnen de positieve wetenschappen een manier uit te werken waarbij men 

meetfouten mathematisch kon representeren. Dergelijke wiskundige modellen werden in het 

begin van de 20ste eeuw toegepast op psychologie, met name door Karl Pearson die het idee van 

meetfouten ging toepassen op menselijk oordelen.  

 Pearson bevond dat wanneer hij participanten vroeg om het midden van een houten lat 

aan te duiden, er een systematische afwijking geobserveerd kon worden die hij kon plotten in een 

Gauss-curve. Dit bewees op een elegante en simpele manier dat het wiskundig principe van de 

meetfout ook toepasbaar is op psychologische fenomenen. 

 Charles Spearman (1910) bouwde hierop verder en trachtte dergelijke afwijkingen in 

psychologische onderzoeken meer systematisch in kaart te brengen, met name aan de hand van 

betrouwbaarheidscoëfficiënten. Spearman merkte op dat van zodra we meten, meetfouten 

onvermijdelijk zijn, en dat het voordelig zou zijn om de aard en grootte van deze meetfouten te 

onderzoeken. De betrouwbaarheden, zoals hij het doopte, werden berekend door telkens twee 

testhelften te correleren aan elkaar, waardoor afwijkingen tussen metingen in kaart gebracht 

konden worden. 

 Dit idee werd door Gulliksen (1950) en Lord & Novick (1968) verder uitgewerkt tot een 

volwaardig theoretisch raamwerk waarin assessment en de onvermijdelijke meetfout systematisch 

kon benaderd worden over disciplines heen, maar met name in de psychologie. Ze poneerden dat 

de ware score (S) steeds een som is van de ware score (T) en een foutterm (E), en dit kennen we 

vandaag de dag als ‘de klassieke testtheorie’. M.a.w.: wat je observeert is steeds vervuild door een 

onvermijdelijke meetfout. Hieruit leidde men af dat de ware score gedefinieerd kon worden als de 



waarde over een oneindig aantal herhalingen van een testafname, waardoor de meetfouten elkaar 

zouden uitbalanceren en de ware score tevoorschijn zou komen. 

 Georg Rasch breidde de klassieke testtheorie uit naar wat we vandaag kennen als ‘de item-

responsetheorie’. Rasch-model veronderstelt dat er een latente variabele is en items die dat meten. 

Het is een mathematisch model waarin de kans op een correct antwoord op zo’n item 

gemodelleerd wordt als een logistische functie tussen de vaardigheid van een persoon om de vraag 

correct te beantwoorden en de moeilijkheidsgraad van de vraag/het item. Of individuen dus wel 

of niet een item van bv. een wiskundetoets correct beantwoorden hangt niet alleen af van de 

moeilijkheidsgraad van dat item, maar ook van de inherente vaardigheden van het individu (de 

latente variabele van een wiskundetoets is dan rekenvaardigheid).  

In onderstaande figuur wordt het Rasch-model grafisch weergegeven, waarbij groene 

lijnen makkelijke items voorstellen en rode lijnen moeilijke items. Je kan zien dat voor rode items 

een grote ability (= vaardigheid) vereist is om een redelijke kans op het correct beantwoorden van 

een item te hebben. 

 
 

Geschiedenis van de testbeweging 

De twee voorgaande luiken hebben elementen van de geschiedenis van assessment aangereikt 

zoals die uit verschillende disciplines is ontstaan. Met name werd in de theorievorming een 

wetenschapsfilosofische context gecreëerd waarin assessment als waardevol beschouwd kon 

worden, aangezien het praktische, wereldlijke problemen kon helpen oplossen. Vanuit de 

wiskunde groeide de interesse in de meetfout uit tot een raamwerk waarin het mogelijk werd om 

individuele testscores correcter te interpreteren, door inbegrip van individuele vaardigheden, 

moeilijkheidsgraad van een item en de verhouding van de meetfout ten aanzien van de ware score. 

 Het idee om assessment als discipline toe te passen op selectie van individuen op basis van 

vooropgestelde criteria is voor het westen een relatief recent fenomeen, maar er zijn in feite een 

hele reeks historische antecedenten die de fundamenten vormen van hedendaagse 

assessmentgebruiken. 

 De oudste vorm van selectiesystemen vinden we terug in het Chinese keizerrijk anno 605 

n.C. waar onder de Sui-dynastie een systematische test plaatsvond om te beoordelen of kandidaten 

wel of niet geschikt waren voor het uitvoeren van een ambtenaarsfunctie. In dergelijke testen werd 

gepeild naar filosofische kennis en begrip van het Confuciaans teksten. Er waren verschillende 

maatschappelijk-organisatorische niveaus waarvoor men ‘ingangsexamens’ hield voor de 

ambtenarij. Het werd pas onder de Qing-dynastie in 1906 afgeschaft. Het is opmerkelijk om vast 



te stellen dat een test die peilt naar veeleer filosofische kennis zo lang heeft kunnen standhouden 

als criterium voor ambtenarijfuncties, maar het is niet onverklaarbaar. Mochten deze oude testen 

gecorreleerd worden met hedendaagse intelligentietests, dan zou men wellicht een substantieel 

verband vinden, aangezien het instuderen van Confuciaanse teksten en filosofie goed ontwikkelde 

lees- en schrijfvaardigheden vereiste. De test kan dus gezien worden als een proxy voor taalbegrip, 

en ondanks dat ze niet exact maten wat ze beoogden te meten, werkte deze operationalisatie 

effectief. 

 In de 13e eeuw waaide dit systeem over naar Europa, waar het gebruikt werd om examens 

af te nemen in de universiteit van Bologna, en later (resp. 17e en 19e eeuw) in Oxford en Europa in 

het algemeen. 

 

In de psychiatrie kennen we ook enkele voorlopers van hedendaagse psychodiagnostiek. Esquirol 

(1850) en Segin (1860) maakten zo een conceptueel onderscheid tussen idiotie en dementie, waarbij 

het eerste een koepelterm was voor irreversibele mentale beperkingen (aangeboren) en de tweede 

diende als term voor veranderlijke/behandelbare, psychische aandoeningen. Dit had als direct 

gevolg dat individuen die leden aan dergelijke aandoeningen meer bekeken werden vanuit een 

medisch standpunt. 

 In de 19e eeuw ontwikkelde Kraepelin een systeem ter classificatie van psychiatrische 

stoornissen, wat later leidde tot de MMPI2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), wat een 

van de meest gebruikte instrumenten zou worden om psychopathologie in kaart te brengen. 

Belangrijk aan het medisch model van die tijd was de assumptie dat een biologisch 

pathofysiologisch proces leidt tot een syndroom, dewelke in principe identificeerbaar is en 

teruggebracht zou moeten kunnen worden tot een gedegenereerd functioneren van de hersenen. 

In de werkelijkheid waren deze biologische grondslagen die een pathologie konden verklaren 

echter weinig geëxpliciteerd. 

 

De testbeweging zoals we ze vandaag kennen is eind 19e, begin 20ste eeuw op gang gekomen, dit 

omwille van een veranderende maatschappelijke context. In de tweede helft van de 19e eeuw 

begon de industrialisatie van het westen te versnellen en dit had twee grote consequenties: ten 

eerste kwam er een sterke bevolkingsgroei op gang door de toenemende welvaart en ten tweede 

lokte de industrie zo een heleboel mensen van het platteland naar de steden, wat gepaard ging met 

armoede, ziekte… . Op massaschaal resulteerde dit in een ongeziene organisatorische complexiteit 

in de samenleving. Deze maatschappelijke complexiteit werd weerspiegeld in de groeiende nood 

aan steeds specialistischere beroepen en het feit dat roltoewijzing in een complexe, verstedelijkte 

maatschappij niet meer evident is, dit laatste deels ten gevolge van het onpersoonlijke karakter van 

een stadswoonst waarin niemand elkaar nog goed kent.  

 
2 Hathaway & McKinley (1943) beoogden psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten efficiënt te 
inventariseren, maar zijn voor hun hedendaagse classificatie niet vertrokken vanuit een theorie en wel vanuit 
waarnemingen. Ze lijstten alle symptomen op die Kraepelin rapporteerde, reduceerden die tot 504 en legden 
die voor aan klinische en normale groepen. Zij werden op die items beoordeeld door peers en deden ook een 
zelfbeoordeling, en vervolgens werd de vraag gesteld welke items bij welke diagnose pasten. Dit is pure 
empirie; men ging op zoek naar discriminerende items per diagnose en differentieerde tussen klinische en 
gezonde groepen, en pathologisch vs. subklinische groepen. Vandaag de dag wordt deze nog volop gebruikt, zij 
het dat de inhoud continu evolueert. De belangrijkste vaststelling doorheen het onderzoek was dat 
zelfbeoordelingen een bias vertonen. 



 

De vader van de testbeweging is Sir Francis Galton (1822 – 1911), die zijn denken sterk liet 

inspireren door de genetica en evolutieleer (hij was een neef van Charles Darwin) en vanuit de 

conceptualisatie van correlaties, oftewel dat fenomenen kunnen gevat worden in termen van 

systematische verbanden, ontwikkelde hij de experimenteel-cognitieve benadering voor het 

onderzoeken van psychologische eigenschappen bij mensen. Waar Darwin aandacht had voor de 

erfelijkheid van eigenschappen op het niveau van soorten, stelde Galton zich de vraag of 

psychische eigenschappen van individuen ook erfelijk zouden zijn. Belangrijk hierbij is dat Galton 

nadrukkelijk psychologische erfelijkheid wou bestuderen op niveau van het individu, wat 

onvermijdelijk leidde tot eugenetisch gedachtegoed. Galton was er immers van overtuigd dat via 

psychologische tests niet enkel psychische vaardigheden in kaart konden gebracht worden, maar 

ook hun directe genetische grondslag.  

 Hoe dan ook was Galton erg geïnteresseerd in het kwantificeren van menselijke 

kenmerken en hoe die onderling met elkaar in verband stonden. Een van zijn opvattingen 

daaromtrent betrof intelligentie, dat hij definieerde als een ‘overall constitutional fitness’, oftewel 

dat intelligentie niet onderscheiden kon worden van het lichaam. Mensen die intelligenter zijn, 

reflecteerden dit in biologische en mentale fitheid, wat hij weliswaar verklaarde aan de hand van 

genetische grondslagen. Hedendaagse studies tonen inderdaad aan dat er betekenisvolle 

verbanden bestaan tussen biologische en mentale fitheid. 

 

Een tweede grote speler van de testbeweging was James McKeen Cattell, die een leerling was van 

Wundt en Galton. Hij ging mee in het verhaal van Galton dat intelligentie zich manifesteerde in 

biologische fitheid en beredeneerde dat biologische maten dus ook inzicht moesten verschaffen in 

psychologisch functioneren. Hij ontwikkelde de zogenaamde ‘mental tests’3 (die eigenlijk niet echt 

mentaal waren) waarbij hij een grote focus legde op fysiologische en sensorische maten. Enkele 

voorbeelden van dergelijke tests omvatten handgreepsterkte, onderscheidingsvermogen van 

gewichten, tijdsoordelen…etc. 

 In 1901 deed Wissler pogingen om Cattells tests te toetsen op effectiviteit. Hij liet 

Cambridge-studenten de tests afleggen en bevond dat Cattells ‘mental tests’ absolute rotzooi 

waren. Er bleek geen verband te bestaan tussen de tests en opleidingsresultaten. Meer nog, de tests 

waren onderling niet eens gecorreleerd! Wissler concludeerde bijgevolg dat er geen uni-

dimensionele vaardigheid van intelligentie bestaat (zoals Galton het had gedefinieerd) en dat 

mental tests en intelligentietests niet werkten4. 

 Door Wisslers verdict ontstond er een grote shift wat betreft intelligentie(-metingen) als 

concept: er werd geoordeeld dat experimenteel-cognitieve methodes niet werkten voor 

intelligentie, waardoor tot de jaren ’70 intelligentieonderzoek zich afbrak als een aparte 

onderzoektak. 

 

 
3 Cattell was de eerste die de term ‘test’ in deze context gebruikte. 
4 Jensen (1998) toonde echter aan dat de intelligentietests wél werken en dat Wisslers conclusies voorbarig 
waren. Jensen kon gebruik maken van betrouwbaardere apparatuur en metingen, en kon aantonen dat de 
benadering op zich niet waardeloos was, maar eerder sterk problematisch door het betrouwbaarheidstekort 
van de metingen in die tijd. Geen validiteit zonder betrouwbaarheid! 



Alfred Binet kreeg in Frankrijk in het begin van de 20ste eeuw de vraag om een methode te 

ontwikkelen die kinderen kon triëren in de onderwijsrichting die hen het best zou passen (regulier 

dan wel bijzonder onderwijs). De vraag kwam van de Franse overheid wanneer zij nationale 

schoolplicht had ingevoerd. Binet nam de opdracht aan en gebruikte een insteek die afweek van 

zijn Angelsaksische collega’s. In Engeland focuste men voornamelijk op het idee van 

‘waarnemingen’ en ‘perceptie’, terwijl Binet zich toespitste op concepten en structuren, oftewel 

hogere mentale processen (i.p.v. overall constitutional fitness). Door middel van trial-en-error 

onderzoek zocht hij naar valide taken die de aandacht hielden van de participanten5.  

 In 1905 wist Binet een eerste, werkende test te ontwikkelen, waarna hij die verder 

uitwerkte en objectiveerde. Met name ontwikkelde hij het concept van “mentale leeftijden” van 

participanten. De cognitieve eigenschappen die gemeten werden aan de hand van de tests werden 

vergeleken met wat typisch werd bevonden voor die leeftijdscategorie. Dit kon daarvan afwijken 

ten aanzien van de verwachting op basis van de leeftijd van het kind en als dusdanig kreeg het 

onderzochte kind een mentale leeftijd toegeschreven, oftewel een label dat aangaf met welke 

gemiddelde leeftijdscategorie diens cognitieve eigenschappen overeenkwamen. Het ratio van de 

mentale en reële leeftijd * 100 werd zo de eerste operationalisatie van IQ6. Binet bemerkte ook dat 

zijn tests minder bruikbaar werden naarmate de participanten ouder werden, wat een logisch 

gevolg was van het feit dat verschillen tussen leeftijden mettertijd uitvlakken. 

 In de VS werden de tests verder ontwikkeld door Terman. Hij berekende het IQ nu aan de 

hand van een referentiesteekproef en ging kinderen identificeren die heel hoog scoorden op 

dergelijke tests om ze vervolgens longitudinaal te bestuderen (= “de Termites”). De uiteindelijke 

intelligentietest werd de Stanford-Binettest genoemd. 

 

Henry Herbert Goddard speelde een belangrijke rol in de nationale verspreiding van de S-B-test en 

zorgde in essentie als primaire propagandist voor een vermaatschappelijking van 

intelligentietesten in de VS. Hij paste de S-B-test toe in de ‘Training School for Feeble-minded Boys 

and Girls’, omdat naar zijn aanvoelen een heel betrouwbare diagnose kon bekomen worden aan 

de hand van deze test wat betreft zwakzinnigheid bij kinderen. 

 Hij wordt vandaag de dag echter als een controversieel figuur beschouwt door zijn 

toepassen van de S-B-test op immigranten die door een gebrekkig begrip van de Engelse taal deze 

test natuurlijk niet goed konden oplossen. Goddard was de Angelsaksische filosofie erg genegen 

wat betreft het idee dat IQ een inkijk gaf in de biologisch grond van intelligentie, oftewel de 

eugenetische gedachte. Bijgevolg werden zo’n 80% van de immigranten in zijn tijd bestempeld als 

zwakzinnig of van een uiterst zwak mentaal vermogen. Vandaag de dag is echter al geruime tijd 

bevonden dat dergelijke metingen slechts een geringe inzage geven in genetische predisposities, 

en al zeker niet in een zogenaamde ‘overall constitutional fitness’. 

 

Yerkes trok het concept van intelligentietests open voorbij het individu en ging ze systematisch 

gaan toepassen op grote schaal. Zo ontwikkelde hij de Army Alpha Test, waarvan de inhoud niet 

 
5 Een van de eerste conclusies die Binet maakte wanneer hij reeds bestaande cognitieve tests bestudeerde, was 
dat ze veelal erg saai waren en moeilijk de aandacht van jonge kinderen konden vasthouden. 
6 Vandaag de dag gebruiken we nog steeds een gelijkaardig idee, waarbij een individuele score vergeleken 
wordt met een normgroep en vervolgens gestandaardiseerd opdat het interpretabel zou zijn in de context van 
een ruimere populatie buiten de normgroep. 



zo veel verschilt als die vandaag, waarin vaardigheden zoals rekenkundig redeneren, praktisch 

oordelen, synoniem-antoniemparen, cijferreeksen, analogieën…etc. gemeten werden als proxy 

voor intelligentie.  

Yerkes werd echter geconfronteerd met een interessant probleem, namelijk het talige 

karakter van een intelligentietest. Vooreerst waren lang niet alle kadetten in spe geletterd, en 

daarenboven was het Engels niet altijd de voertaal van zij die wilden toetreden tot het leger. Het 

was immers nog steeds een immigratieland. Yerkes trachtte dit op te lossen door de taalaspecten 

(niet alleen de vragen omtrent taal, maar ook de vragen zelf!) om te vormen naar pantomime 

(Army Beta Test). Dit was niet alleen weinig evident, maar er waren ook terechte bezorgdheden 

omtrent de vraag of je daarmee nog steeds hetzelfde construct mat. Het aandachtsprobleem dat 

Binet was opgevallen bij zijn initiële onderzoeken kwam hier ook terug oprijzen. 

 

De geschiedenis van de testbeweging ging vooral in de VS heel racistische ondertonen gaan 

krijgen, met name door figuren als Henry Herbert Goddard en ook door papers van onder andere 

Birgham (1923). Door het feit dat het land een immigratieland was, werden er grote verschillen 

waargenomen tussen subgroepen wat betreft intelligentiescores. Dit gecombineerd met de a priori 

aanname dat de testscores een weergave waren van de genetische fitheid van een individu leidde 

tot de problematische conclusie dat intelligentie van Amerikanen erop achteruit zou gaan indien 

fitte individuen zouden voortplanten met niet-fitte individuen. De testbeweging introduceerde 

hiermee zonder twijfel een element dat de raciale segregatie in de VS versterkt heeft. 

 Het moet evenwel geweten zijn dat de tests aantoonden dat vrouwen géén systematisch 

lagere scores vertoonden ten aanzien van mannen, wat geen onbelangrijke bevinding is binnen het 

kader van de seksistische, vroeg-20ste eeuw. Hiervoor worden intelligentiepsychologen echter niet 

geaccrediteerd.  

  



Hoofdstuk 1 – Introductie op intelligentie 

IQ-testing 

In de VS was er in de jaren ’20 een discussie rond de definitie van intelligentie en IQ-tests. 

Lippmann (een journalist) postuleerde dat een intelligentietest eigenlijk niet meer is dan een 

manier om mensen in groepen op te delen op basis van een normgroep7 die een decennium 

daarvoor was opgesteld en inhoudelijk niets te maken had met de hedendaagse populatie. Hij 

stelde dat deze classificatie plaatsvond op basis van scores op labotests die geen verband hielden 

met de capaciteiten die nodig zijn om échte, wereldlijke problemen die intelligentie 8behoeven, op 

te lossen. M.a.w.: Lippmann beschuldigde de intelligentiepsychologen ervan dat het construct dat 

ze opperden te meten in feite helemaal niet was wat de test mat; er was geen validiteit. 

 Boring, een psycholoog, vatte zijn oordeel dan weer vrij kort samen in de stelling dat 

intelligentie datgene is wat de intelligentietest meet. Onder een dergelijke definitie gaat een puur 

operationalisme schuil, oftewel dat het construct gedefinieerd wordt door de test die het beoogt 

te meten en énkel die test. Boring is ook een toonbeeld van pragmatisme: er werd iets gemeten en 

dat bleek allerlei zaken betrouwbaar te gaan voorspellen. Uitgebreide definities waren in dat 

opzicht niet echt zinvol of praktisch, en dus verwaarloosbaar.  

 De kritiek die Lippmann gaf zien we vandaag nog steeds terugkeren. Mochten 

hedendaagse intelligentiebatterijen echter geen intelligentie meten, dan zou het mogelijk moeten 

zijn om onder een nieuwe definitie van intelligentie een nieuwe test te ontwikkelen die geen 

verband houdt met hedendaagse intelligentiebatterijen. Weinig critici wagen zich echter aan zo’n 

immense opdracht. 

Over de vraag wat IQ is, worden er vandaag twee definities gehanteerd: een enge en een 

brede. In de enge zin wordt IQ gezien als de score die het gevolg is van een test, de systematische 

score op die test en de daaropvolgende afzetting ten aanzien van de normgroep. IQ in de enge zin 

is dus een getal op basis van een meetinstrument dat mensen onderling vergelijkt. IQ in de brede 

zin stelt dat het in feite synoniem is met het begrip intelligentie (dit is wat Boring deed). 

 Bemerk echter dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het construct en de 

operationalisatie ervan. Intelligentie is een latente variabele, een theoretisch begrip, en IQ is een 

concrete meting van dat begrip aan de hand van een instrument. Het is echter niet te enig 

mogelijke operationalisatie van meting en dus moeten we steeds onszelf ervan behoeden het 

construct te reduceren tot het instrument/de score. 

 

Lippmanns tweede bezwaar, namelijk dat de intelligentietests geen verband hielden met het 

dagelijkse leven, is doorheen een eeuw aan intelligentieonderzoek verworpen. Lippmanns kritiek 

hield in dat je met uit-de-lucht-gevallen tests onmogelijk iets zinnigs kon zeggen over de realiteit 

van menselijk intelligent functioneren, maar vandaag de dag weten we niet alleen dat 

intelligentietests iets zinnigs kunnen zeggen over ecologisch valide situaties, maar ook dat er een 

aanzienlijke predictieve validiteit van uitgaat. Zo hangen bv. matrix-redeneertests samen met 

algemene intelligentie. Zoals met alles is er natuurlijk wel steeds ruimte voor verbetering. 

 
7 Het betrof een reeks inwoners van Californië tussen de jaren 1910-1916. 
8 Merk op dat Lippmann nooit zelf intelligentie heeft gedefinieerd of hoe die dan wel gemeten zou moeten 
worden. 



Werken testen? 

Een eerste belangrijke opmerking bij de vraag of tests werken is het feit dat er in de psychologisch 

veelal gewerkt wordt met probabiliteiten in plaats van de wetten die men kent uit de klassieke 

harde wetenschappen. Dit betekent dat bevindingen steeds begrepen moeten worden binnen de 

context van een kans. Een studie Thomson toonde een systematische relatie aan tussen IQ-scores 

en levensverwachting, wat bijgevolg geïnterpreteerd dient te worden als volgt: indien iemand een 

hogere IQ-score haalt, dan is de kans op langer leven ook hoger (maar dat betekent dus niet dat 

die persoon niet kan sterven op jonge leeftijd).  

 Er zijn verschillende mogelijke verklaringen 

voor dit verband. Een direct verband zou impliceren 

dat intelligentie een rechtstreekse invloed uitoefent 

op levensverwachting, wat zou betekenen dat 

Galtons idee van overall constitutional fitness hier 

zou opgaan. Mocht het verband van indirecte aard 

zijn, dan zou dit betekenen dat intelligentie een 

mediator beïnvloedt, die op zijn beurt 

levensverwachting beïnvloedt. Een voorbeeld 

hiervan zou zijn dat intelligentie een impact heeft op 

het voedingspatroon van een individu, namelijk door 

een verhoogde gevoeligheid voor gezondheids-

boodschappen of -campagnes. Naast deze twee causale mogelijkheden, zou het kunnen zijn dat 

een derde variabele beide verklaart, bijvoorbeeld socio-economische status (SES) van het 

geboorteland. 

 Een noodzakelijke bedenking die steeds gemaakt moet worden is het feit dat de 

voorspellende waarde van een variabele nog niet meteen een vrijgeleide voor 

verklaringshypothesen is. Dergelijke uitspraken zijn moeilijk experimenteel te onderzoeken en 

moeten steeds voorzichtig benaderd worden.  

 

Controversen 

Omtrent de vraag of testen werken hangen vele kritieken, die niet allemaal even gegrond zijn. In 

de volgende paragrafen zullen enkele bedenkingen behandeld worden met tegenargumenten. 

 

The tests cannot possibly work. It is unreasonable to believe that performance from a ‘drop in 

from the sky’ test, made up by people who do not know the examinee, could possibly reveal 

important mental traits. 

Deze kritiek komt grotendeels overeen met de kritiek die Lippmann formuleerde. Er is 

gewoon in die eeuw aan onderzoek al te veel onderzoek dat het tegendeel aantoont. 

Dergelijke kritieken zijn niet meer verantwoordbaar vandaag de dag. 

 

The tests don’t work. There are people who have only modest scores and do well, and people who 

have very high scores and are not doing notably well. 



Deze kritiek is een terechte observatie, maar die kan verklaard worden door het feit dat de 

relaties tussen IQ en andere uitkomsten een reflectie is van een kans, van probabilistische 

verbanden. Daarenboven is IQ trouwens niet de enige predictor van levenssucces. 

 

The tests only work in the academic arena. 

Deze kritiek stelt dat intelligentietests zoals ze nu bestaan eigenlijk enkel academische 

vaardigheden zinvol voorspellen; de tests zouden enkel waardevol zijn binnen de context 

van onderwijs en onderwijsprestaties. Veel onderzoek heeft echter al aangetoond dat 

intelligentietests ook waardevol zijn in extra-curriculaire omstandigheden, zoals bv. in de 

werkcontext. 

 

The tests only work for certain demographic groups, notably middle-class Whites. The tests do 

not predict well for other groups. 

Bovenstaande kritiek is al wat meer terecht, maar kan tevens empirisch onderzocht 

worden. Dergelijk onderzoek toont aan dat er effectief een miniem, significant effect is 

afhankelijk van de etnische groep waartoe je behoort (omdat die vaak aan culturele 

eigenschappen gebonden is), maar hiervoor kan gecontroleerd worden. Idem voor klasse-

verschillen. 

 

The tests should not be used because they are prejudiced against minority group members, who 

tend to get low scores. 

Deze kritiek stelt dat intelligentietests actief discriminerend zouden zijn. De vraag is 

natuurlijk of dat dit een probleem is van de test, of simpelweg een vertekening door 

culturele verschillen. Bijgevolg dient men zich de vraag te stellen hoe men de test dan zal 

gebruiken, of er gevolgen gebonden zijn aan dit probleem die we als maatschappij liever 

vermijden. Dit is momenteel een hot topic, maar nog niets definitiefs is uit de bus 

gekomen. 

 

Een kader om te denken over intelligentie 

In het voorgestelde kader moet men een 

onderscheid maken tussen manifeste en latente 

variabelen (resp. rechthoekige en elliptische 

figuren). We onderscheiden in de tijd 

antecedenten, intelligentie, intelligentietests, 

resultaten en interactieve factoren. We gaan 

ervan uit dat intelligentie een construct is dat 

zich afspeelt in de hersenen, en aldus zijn de 

cerebroanatomie en -fysiologie de hoofd- 

zakelijke stuwkracht achter intelligentie (maar 

niet de enige). 

 Er wordt gesteld dat individuen steeds een 

zekere genetische bagage met zich meedragen die doorheen de levensloop zich zal manifesteren 

en het intelligent functioneren van het individu zal beïnvloeden via een geheel aan complexe 



processen, met name door een biologische grondslag te voorzien voor de anatomie en fysiologie 

van de hersenen in kwestie. De hersenen worden echter niet alleen vormgegeven door genen, 

maar ook door de fysische en sociale omgeving. Zo zal een kind dat hersenschade oploopt door 

een loodvergiftiging een verminderde cognitieve ontwikkeling ervaren en zullen kinderen die in 

cognitief stimulerende sociale omgevingen opgroeien zelf ook tenderen beter cognitief te 

ontwikkelen. De fysische en sociale omgeving beïnvloeden ook elkaar. Zo zal de sociale klasse 

waarin je je bevindt deels ook bepalen of je al dan niet in de sloppenwijken van Rio de Janeiro leeft, 

en als je in een dunbevolkt, gebergtedorp woont, zal deze fysische omgeving wellicht beperkingen 

stellen op de mogelijkheden tot kwalitatief onderwijs zoals in stedelijke universiteiten. 

 Intelligentie op zijn beurt zal een effect uitoefenen op het stellen van sociaal relevante 

gedragingen en performances. Ook zal in de chronologische ontwikkeling het intelligent 

functioneren van een individu een zekere impact hebben op de fysische en sociale omgeving. Zo 

ontstaat er een soort gesloten feedbacksysteem waarbij intelligentie, fysische en sociale omgeving 

elkaar versterken of juist verzwakken tot een soort dynamische evenwicht is bereikt. 

 Het uiteindelijke doel is om via intelligentietests zicht te krijgen op intelligentie. Het is dus 

ook logisch dat intelligentie de score op een intelligentietest gaat beïnvloeden, die laatste was 

namelijk om die reden ontworpen. We zien echter ook dat de sociale omgeving een directe invloed 

uitoefent op de aard van de intelligentietests. Wat er bevraagd wordt met een intelligentietest 

wordt namelijk steeds deels bepaald door de cultuur waarin het tot stand is gekomen. Bijgevolg 

kan je jezelf de vraag stellen of intelligentie al dan niet een universeel, dan wel strikt westers begrip 

is. In Guyaanse stammen is het wellicht belangrijker om niet verloren te in de dichte wouden, 

waardoor ruimtelijke oriëntatie veel prominenter aanwezig zal zijn in hun begrip van intelligent 

gedrag. In Sub-Saharaanse stammen, waar men op droge vlakten woont, zal verloren lopen 

wellicht minder problematisch zijn, juist omdat je daar wel kilometers ver kan zien. In westerse 

landen vind je visueel-ruimtelijke vaardigheden terug in tal van intelligentietests, maar het zal 

zelden de kern uitmaken. Samengevat is het voorbarig om te stellen dat intelligentietests en hun 

inhoud volledig cultureel variabel zijn, want er zijn effectief overlappende elementen, en dan 

vooral het talige aspect (intelligentie draait rond heldere communicatie, wat in alle culturen wordt 

geapprecieerd). 

 Ten slotte is er ook een duidelijke wisselwerking tussen intelligentietests en sociaal relevant 

gedrag. Zo is in veel gevallen een goede score op een intelligentietest een voorwaarde om 

überhaupt gedrag te kúnnen stellen, zoals bv. bij ingangsexamens of toelatingscriteria voor jobs 

en universitaire opleidingen. Omdat in vele gevallen intelligentietests gehanteerd worden als 

criterium om succesvolle arbeidstrajecten en dergelijke af te leggen, is het noodzakelijk dat de tests 

in kwestie geen bias vertonen of SES-bevestigend werken (het kan immers niet de bedoeling zijn 

dat tests mensen ervan weerhouden uit een achtergesteld milieu te komen). 

 

Reactiebereik- en de uitdagingshypothese 

Earl Hunt, de schrijver van het handboek ‘Human Intelligence’, postuleert twee hypothesen die 

de ontwikkeling van intelligentie trachten te verklaren en ons een raamwerk kunnen bieden om 

na te denken over intelligentie. Ten eerste stelt Hunt dat noch genen, noch de omgeving exclusief 

intelligentie bepalen. Hij stelt namelijk dat genen en omgevingsfactoren geen punt, maar een 

reactiebereik bepalen. M.a.w.: de genen en omgeving van een individu vormen geen blueprint met 



een exacte, unieke uitkomst qua intelligentie, maar voorzien een reeks aan mogelijke 

ontwikkelingstrajecten. De genetische bagage van een individu zal bepalen binnen welke 

biologische range het intelligent vermogen van een individu beperkt wordt. De 

omgevingskwaliteit zal op zijn beurt ook een reactiebereik creëren waarbinnen intelligentie zich 

kan ontwikkelen, maar niet noodzakelijk het meest optimale ontwikkelingstraject zal volgen (als 

je bv. in een arme familie wordt grootgebracht, zal je een beperktere woordenschat leren 

gebruiken dan een gezin uit bovenste maatschappelijke lagen waar een rijker taalgebruik de norm 

is). 

 Er zijn hier meerdere implicaties aan verbonden, met name dat variaties in cognitief 

functioneren niet kunnen toegeschreven worden aan genen, tenzij de omgevingskwaliteit gekend 

is (en omgekeerd). Bemerk dat dit een enorm complexe opdracht is. Anderzijds is hier een 

interessante eigenschap aan verbonden, 

namelijk dat van het ‘negatief versneld 

verband’9: indien men zich in een heel slechte 

omgeving bevindt, zal een lichte verbetering 

een groot effect hebben. Bij een reeds 

gemiddelde omgevingskwaliteit zal eenzelfde 

kwalitatieve toename geen gelijkaardig groot 

effect hebben (hoe hoger de startkwaliteit is, hoe 

miniemer het effect van elke toegevoegde 

omgevingskwaliteit zal zijn). 

 

Een tweede hypothese, de uitdagingshypothese, luidt als volgt: intelligentie ontwikkelt zich door 

bezig te zijn met cognitief uitdagende activiteiten. Omgevingen verschillen in de mate waarin ze 

zulke uitdagingen ondersteunen en individuen verschillen in de mate waarin ze ernaar op zoek 

gaan.  

Volgens Sternberg zijn er drie manieren van omgaan met cognitieve uitdagingen: zelf 

adapteren, de omgeving vormgeven of selecteren. Wanneer een kind zelf adapteert, houdt dit in 

dat men zich actief probeert te settelen in een veranderende/uitdagende omgeving, met name 

door te oefenen. Dit zou tevens de beste manier van omgaan zijn wat betreft uitdagingen in de 

omgeving. Men kan er echter ook voor kiezen om in plaats van zichzelf aan te passen, de omgeving 

trachten vorm te geven, te forceren, opdat jouw persoon erin kan gedijen. Wanneer iemand 

bijvoorbeeld zwaar lijdt onder dyscalculie, dan kan het aanschaffen van een rekenmachine je beter 

wapenen tegen cognitieve uitdagingen. Een derde mogelijkheid is natuurlijk het volledig 

vermijden van uitdagende omgevingen die een cognitieve uitdaging vormen. Dit kan er echter toe 

leiden dat desbetreffende individuen heel weinig cognitieve stimulatie ervaren en bijgevolg 

zichzelf een betere cognitieve ontwikkeling ontzeggen. 

 

Intelligentie als deel van een systeem 

Intelligentie hangt samen met veel verschillende zaken (het heeft een grote nomothetische 

spanwijdte). Dit wijst erop dat intelligentie best beschouwd wordt als deel van een systeem waarbij 

 
9 Dit is een logaritmisch verband 



intelligentie als een schakel in het systeem correlatief heeft met sociaal relevante 

gedragingen/omgevingskenmerken en dergelijke meer. Een dergelijk systeem kan open of 

gesloten zijn. In een open systeem gaan we ervan uit dat er steeds variabelen zijn die we niet 

kennen/kunnen zien. Als het gaat over intelligentie is dit wellicht een correcte benadering, 

aangezien er vrijwel zeker een aantal ongeziene invloeden aanwezig zijn; we vatten niet alles. 

 Een gesloten systeem is een systeem waarin elke variabele gekend acht te zijn en die 

interageren met elkaar in een soort gesloten circuit. Een dergelijke aanpak is echter te conservatief 

voor intelligentieonderzoek, aangezien we vrijwel nooit alle variabelen kunnen controleren van 

zowel biologische, dan wel omgevingskant.  

 De uiteindelijke idee van intelligentieonderzoek is dergelijke systemen te gaan modelleren 

en vergelijken met elkaar om te kunnen onderzoeken dewelke de geobserveerde data het best kan 

verklaren. Een onvermijdelijk probleem hierbij is het gegeven dat de realiteit veelal te complex is 

om te vatten in één model; het is een utopie te denken dat alle onbekenden gevat kunnen worden 

in een begrijpelijk, allesomvattend model.  

 

Conclusie 

Intelligentie als construct is niet hetzelfde als IQ als een score. Het ene is een theoretisch begrip en 

het ander is een van de vele mogelijke operationalisaties ervan. Intelligentie kan ook nooit in één 

omvattend onderzoek gevat of onderzocht worden, simpelweg omdat de betrokken factoren té 

veelvuldig en complex zijn. We beschikken echter over heel veel wetenschappelijk onderzoek over 

allemaal deelaspecten van het complexere geheel dat ons toelaat claims kritisch te evalueren aan 

de hand van empirische bevindingen. 

  



Hoofdstuk 2 – IQ-testen 

Introductie 

Intelligentietesten of IQ-testen kunnen op verschillende manier getaxeerd worden. Ze kunnen 

verdeeld worden op basis van het subject, namelijk of het al dan een individu of een groepsafname 

betreft. Alfred Binet ontwikkelde als eerste een werkzame individuele intelligentietest, maar deze 

zijn vaak tijdrovend en kostelijk, waardoor men in bepaalde omstandigheden, zoals bv. bij 

selectieproeven in het Amerikaanse leger testen op groepsniveau afneemt. 

 Een tweede classificatie gebeurt op basis van het gegeven of het al dan niet om een 

testbatterij, dan wel een enkelvoudige test gaat. Testbatterijen houden vaak de pretentie voor het 

volledige domein van intelligentie te omvatten, wat zelden het geval is, maar testbatterijen zoals 

bv. de WISC-V kunnen alleszins bredere uitspraken doen dan enkelvoudige tests, die vaak slechts 

een deelaspect van ons intelligentiebegrip trachten te onderzoeken.  

 Verder kunnen tests ook onderscheiden worden op basis van de aanwezigheid van context-

specifieke noden. Een arbeidsselectieproef hoeft helemaal niet de volledige range van het 

intelligentiespectrum te ondervragen vooraleer men een uitspraak kan doen inzake het al dan niet 

aannemen van een werknemer. Een testbatterij als de WISC-V is daarom ook onnodig uitgebreid 

voor die context. 

 

Het begrip ‘intelligentietest’ heeft het terminologische nadeel dat er veel negatieve connotaties bij 

komen kijken; het is een gevoelig maatschappelijk onderwerp. De term ‘intelligentie’ krijgt vaak 

een genetische, onrechtvaardige connotatie, wat de eugenetische testbewegingspsychologen te 

verwijten valt. Een geschiktheidstest (Eng.: aptitude) wijst meer op een soort benodigde set 

cognitieve vaardigheden en gaat zo een soort impliciete eis stellen aan de participant; het verliest 

zijn neutraliteit. Gelijkaardige connotaties gelden voor begrippen als ‘prestatietest’ of ‘cognitieve 

vaardigheidstest’, waarbij we steeds geconfronteerd worden met een wetenschappelijk probleem 

van definiëring: een andere naam impliceert immers niet per se een ander construct. 

 Er dient echter wel steeds een conceptueel onderscheid gemaakt te worden tussen de 

verschillende termen en gebruiken. Zo omvat ‘intelligentie’ een set van algemene vermogens, 

maar impliceert ‘geschiktheid’ hoe goed iemand is om een bepaalde job uit te voeren. ‘Prestatie’ 

wijst dan meer op een afgelegde leercurve waarbij de test ná de feiten wordt afgenomen. Het zijn 

allemaal verschillende benaderingen, maar de vraag blijft of het wel steeds een verschillend 

onderliggend fenomeen is dat gemeten wordt. 

 Een tweede probleem betreft de verwarring tussen antecedenten en consequenties. Zo kan 

men beargumenteren dat de SAT een test is die prestaties voorspelt (oftewel intelligentie), maar 

het kan evengoed gezien worden als een prestatietest die voorspeld wordt dóór intelligentie. Iets 

kan echter niet tegelijkertijd predictor en criterium zijn van hetzelfde theoretische begrip. 

 

Individueel afgenomen testbatterijen 

De meest gebruikte testbatterijen zijn de WAIS en de WISC die zich historisch focusten op verbaal, 

performantie- en totaal IQ. Anderzijds wordt de KAIT (Kaufman Adult Intelligence Test) vandaag 

de dag nog vaak gebruikt, en deze test maakt een onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende 

intelligentie (Gc en Gf). 



De sterkte van individueel afgenomen testbatterijen berust op het voordeel van contingente 

itempresentaties, oftewel dat je niet aan elke participant elk item moet voorleggen; de items 

worden automatisch afgestemd op het niveau van de onderzochte. Een tweede voordeel betreft 

de mogelijkheid tot het observeren van het proces dat de onderzochte ertoe brengt tot een bepaald 

antwoord te komen, oftewel: er kan rekening gehouden worden met contextvariabelen. Dit 

introduceert evenwel een inherente zwakte, namelijk de mogelijkheid tot subjectieve 

interpretaties wat betreft de invloed/betekenis van contextvariabelen op de participant. 

 

Testbatterijen afgenomen in groep 

1) De Otis-Lennon Test 

Gebruik: 

 Vooral in VS bij schoolgaande kinderen 

Bevat: 

 Verbale component (taalbegrip & verbaal redeneren) 

 Non-verbale component (figuratief & kwantitatief redeneren) 

 

2) De Cognitive Abilities Test 

Gebruik: 

 Vooral in VK in schoolcontext 

Bevat: 

 Verbale component 

 Non-verbale component 

 Kwantitatieve component 

Sterk gelijkend op de O-LT 

 

3) De SAT (SAT-I, SAT-II, essay) 

Gebruik: 

In VS voor selectie hoger onderwijs. Oorspronkelijk bestond het enkel uit SAT-I en 

SAT-II (meerkeuze-examens). Recent is een 3e onderdeel toegevoegd, namelijk het 

schrijven van een essay. Men zag immers dat er veel studenten waren die hoog 

scoorden op de SAT-I en SAT-II, maar uiteindelijk niet goed presteerden door een 

tekort aan schrijfvaardigheden. 

 Bevat: 

  Begrijpen component (lezen & zinnen vervolledigen) 

  Wiskundige component 

GEEN non-verbale component zoals ‘abstract figuratief redeneren’ (zie O-LT), 

ondanks de hoge  correlatie met g. De reden hiervoor ligt in bij de 

verontwaardiging die mensen zouden ervaren indien hen de toegang tot hoger 

onderwijs ontzegd zou worden op basis van matrix-redeneren, ondanks de 

wetenschappelijke gegrondheid van zo’n besluit. 

  



4) De ASVAB (Armed Forces Vocational Aptitude Test) 

Gebruik: 

 Intelligentiebatterij gebruikt voor selectie in het Amerikaanse leger 

Bevat: 

Verschillende sub-tests die peilen naar een resem aan technische en algemene 

factoren, o.a. algemene wetenschap, wiskundig redeneren, woordkennis, kennis 

omtrent electronics, mechanisch begrip… 

(de specificiteit van sommige items is een direct gevolg van de interne diversiteit 

aan technische jobs die het leger biedt en waarvoor specialistische kwalificaties 

vereist zijn om er als werknemer aangenomen te worden) 

 

AFQT (Armed Forces Qualification Test) 

Gebruik: 

Algemeen onderdeel van de ASVAB met sterkte overeenkomsten met de 

SAT. De AFQT bevat minder moeilijke items dan de SAT, omdat het voor 

het leger wel zinnig is om te differentiëren tussen lage en heel lage scores, 

terwijl de SAT vooral wilt differentiëren op de hogere niveaus (het is voor 

de SAT niet zinnig om te differentiëren tussen lage scores, aangezien zij 

toch niet voldoen voor de selectie hoger onderwijs). 

 

Enkelvoudige testen 

Zoals reeds vermeld hebben enkelvoudige tests het doel voor ogen slechts een deelaspect van de 

grotere testbatterijen te bestuderen. 

 ‘Baddeley’s drie minuten redeneertaak’ beoogt de snelheid waarmee iemand verbale info 

kan verwerken te meten door premissen aan te bieden waarvan de participant enkel hoeft te 

beoordelen of de premisse inhoudelijk correct is of niet. Ondanks de minimalistische aard van de 

test kan er toch een substantiële correlatie gevonden worden met verbale intelligentie indien deze 

in een bredere batterij gemeten wordt (r = .60)10. Een dergelijk substantieel verband toont aan dat 

de grootte van de taak niet per se de sterkte ervan hoeft weer te geven. 

 ‘De Wonderlic Personnel Test’ bestudeert hoe goed mensen zijn in het switchen tussen 

taken. Het betreft een reeks relatief eenvoudige vraagstukken die inhoudelijk echter heel 

verschillend zijn en aldus het vermogen om kwalitatief verschillende taken achtereenvolgens uit 

te voeren in kaart kan brengen. De korte duur van de taak (12min) doet niet af aan de kracht van 

de test, die sterk correleert met een intelligentiebatterij die 2u in beslag neemt. Het blijkt ook een 

relatief goede voorspeller te zijn van g. 

 ‘De Raven Progressive Matrices’ is een test die uitsluitend bestaat uit matrix-

redeneertaken, waarbij men logische patronen dient te herkennen en toepassen in een abstract 

visuele reeks. De test is ontwikkeld op een theoretische basis, namelijk het idee dat abstract 

redeneervermogen een fundamenteel onderdeel vormt van het intelligentieconstruct. Historisch 

werden abstracte redeneertaken relatief weinig opgenomen in testbatterijen, maar Raven beoogde 

 
10 De proportie verklaarde variantie bij uitgebreide verbale tests door Baddeley’s drie minuten redeneertaak is 
r² = .36 



dit theoretische concept te operationaliseren en zijn test bleek een correlatie van .63 te hebben met 

de Wonderlic Personnel Test. 

 

Thema’s in testen 

Er zijn bepaalde elementen die vaak terugkomen in verschillende tests die beogen (delen van) 

intelligentie te meten. Een element dat vrijwel altijd terugkeert is het idee dat taalgebruik/-begrip 

een belangrijk deel vormt van intelligentie. Vaak wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 

taalvertrouwdheid (begrijpt men de woorden) en taalbegrip (begrijpt men woorden in hun 

contextuele gebruik, met name in geschreven teksten). Geary maakte wat betreft taalkundigheid 

nog een onderscheid tussen primaire en secundaire mentale capaciteiten. Primaire mentale 

capaciteiten zijn capaciteiten die iedereen in gedurende zijn leven ontwikkelt; het zijn universele 

mentale capaciteiten (bv. taalbegrip). Secundaire mentale capaciteiten zijn capaciteiten die eigen 

zijn aan gealfabetiseerde maatschappijen; ze zijn cultureel bepaald (bv. geschreven tekst via een 

symbolensysteem, wat tevens aanleiding geeft voor fenomenen als dyslexie). 

 Binnen visueel-ruimtelijk redeneren maakt men vaak een onderscheid tussen puur 

redeneren enerzijds, en perceptie anderzijds. Onder redeneren begrijpt men items zoals men ze 

terugvindt bij matrix-redeneren, waarbij tevens slechts beperkte geslachtsverschillen kunnen 

gemeten worden. Perceptietests betreffen vaak ruimtelijke rotaties en dergelijke meer, waarbij het 

doel is te bestuderen in welke mate een participant visueel materiaal kan ontleden en manipuleren. 

 Mathematisch redeneren komt heel vaak voor, en reflecteert veeleer een secundaire 

mentale capaciteit. Hoewel men in elke cultuur wel een conceptueel vat heeft op aantallen, kan 

dit niet vergeleken worden met de wiskundige redeneervaardigheden die ontwikkeld worden in 

westerse maatschappijen; het gaat verder dan een basis van getallenkennis of begrip van 

proporties. In de westerse maatschappij wordt het ook om die reden vaak gebruikt bij 

arbeidsselectie en opleidingen. 

 Inductief en deductief redeneren zijn twee elementen die als centraal worden beschouwd 

in de definitie van intelligentie, maar het moet benadrukt worden dat het in feite heel 

cultuurgevoelige begrippen zijn. Een voorbeeld hiervan betreft het typisch westerse syllogistisch 

redeneren. In westerse scholen wordt aangeleerd dat men de info die in syllogistische argumenten 

vervat zit, mag aannemen, ondanks dat men eventueel niet vertrouwd is met de elementen ervan. 

In traditionele maatschappijen is dit echter niet zomaar toepasbaar, omdat men daar bv. niet 

zomaar redeneringen zal toepassen op informatie waarmee men niet vertrouwd is (men kan wel 

deductief redeneren, maar bij afwezigheid van formele scholing is men simpelweg niet getraind 

om syllogismen zomaar aan te nemen; men begrijpt de bedoeling ervan niet).11 

 Een laatste element betreft het onderscheid tussen geschiktheid en prestatie. Hoewel het 

conceptueel verschillende elementen zijn, zijn ze sterk gecorreleerd, waardoor verwarring 

mogelijk is. 

 

 

 
11 De conclusie mag echter niet zijn dat syllogistisch redeneren een exclusief cultureel fenomeen zou zijn, 
namelijk dat andere culturen niet kúnnen syllogistisch redeneren. Traditionele maatschappijen beseffen dat 
vertrouwdheid een voorwaarde is om betrouwbare redeneringen uit te voeren, en het gaat daarom veelal 
meer om de wil tot aanname en niet zozeer om de incompetentie. 



Testconstructie en -gebruik 

IQ-scores zijn een intelligentiequotiënt, oftewel een verhouding of ratio waarbij de afwijking van 

een individu ten aanzien van een gemiddelde wordt gestandaardiseerd door middel van de 

standaarddeviatie, om zo een Z-score te bekomen (z = (y-M)/S)12. Z-scores kunnen echter variëren 

tot onder nul, waardoor IQ-scores van -2 goed mogelijk zouden zijn, maar gezien de reeds 

gevoelige aard van IQ-testen in de maatschappij zou het onvoorzichtig zijn om nog ‘ns een sterkte 

connotatie toe te voegen aan het concept IQ. Om die reden worden de originele Z-scores geschaald 

op een normale verdeling met µ = 100 en σ = 15, waardoor de scores spreiden rond 100. 

 We maken de assumptie dat IQ (hier: intelligentie in brede definitie) een normale verdeling 

volgt, maar dit is ook deels het gevolg van de manier waarop de test is geconstrueerd. De 

doelgroep waarbij een bepaalde test wordt afgenomen, zal echter dicteren of de testscores ook een 

normale verdeling volgen. Als de AFQT bij geneeskundestudenten zou worden afgenomen, zal 

zich een scheve verdeling voordoen van de testresultaten, omdat de test namelijk niet is gecreëerd 

om te differentiëren op zo’n hoog cognitief niveau. Het valt dus te betwijfelen of intelligentie 

effectief, los van de test, als construct een normaalverdeling volgt. 

 Een mogelijks argument dat er effectief een normaalverdeling is van intelligentie in de 

populatie gaat als volgt: het is een statistische wet dat indien men voldoende variabelen meet en 

die aggregeert, men uiteindelijk een normaalverdeling moet bekomen, ook al zouden de 

individuele verdelingen niet-normaal verdeeld zijn. M.a.w.: intelligentie is een samenhang van 

verschillende, mogelijks niet-normaal verdeelde variabelen (genetisch/omgeving) met elk hun 

eigen invloed, maar geaggregeerd zou dit uiteindelijk een normaal verdeelde intelligentiefactor 

moeten verkrijgen. Dit blijft echter geen sluitend bewijs. 

 

Bij het opstellen van een intelligentietest moet natuurlijk een selectie en evaluatie van de items 

plaatsvinden, alsook een assessment van de schaalbaarheid van de items. Als een intelligentiemaat 

wordt opgemaakt, worden verschillende geselecteerde items voorgelegd aan een teststeekproef 

om te bekijken of men zich gedraagt zoals bedoeld is. De items moeten ook schaalbaar zijn: men 

moet ze kunnen schalen volgens een moeilijkheidsgraad opdat het oplossingsvermogen van een 

participant ook gevat kan worden in het aantal correct beantwoorde items, waarvan dus 

verondersteld wordt dat die incrementeel moeilijker worden. 

 Er is echter steeds een grote discussie wat betreft de differentiële impact van testitems ten 

aanzien van verschillende subgroepen. Men stelt voorop zo veel mogelijk variabelen te 

controleren, maar het kan zijn dat de items simpelweg verschillend worden opgevat door bv. 

mannen vs. vrouwen. We onderscheiden hier twee elementen. Differentiële impact betreft reële 

verschillen, maar een vertekening is een meetprobleem, waarbij specifiek de aard van het item 

meetproblemen uitlokt, wat kan leiden tot benadeling van bepaalde subgroepen. 

 Bij de opstelling van tests moet ten slotte ook rekening gehouden worden met vloer- en 

plafondeffecten. Een test is pas zinnig indien de items op een betekenisvolle manier de geteste 

steekproef kan differentiëren. Als de participanten echter steevast opstapelen langs één zijde van 

het oplossingsvermogen, betekent dit dat het differentiërend vermogen van de test ontoereikend 

is en deze moet dan inhoudelijk aangepast worden. Elke test moet ook steeds correct genormeerd 

 
12 IQ-scores zijn dus relatieve maten. 



worden ten aanzien van een referentiegroep. De absolute scores op een test betekenen immers 

niets zonder de relatieve waarde ervan ten aanzien van scores uit de referentiegroep waaruit de 

participant getrokken is.  

 

Tests in personeelsselectie 

In personeelsselectie heerst er een belangenconflict tussen de instelling die de test laat afnemen en 

het individu die aan de test onderworpen wordt. Een bedrijf zal de kansen op succes vergelijken 

met een kostenbatenratio, waarbij het dus mogelijk is om uit te rekenen in welke mate een 

succesvolle werknemer opbrengsten bij aanwezigheid, dan wel kosten bij afwezigheid produceert. 

De cut-off-waarde wordt dan gelegd waar de kansen op succes groter zijn dan of gelijk zijn aan de 

kostenbatenratio. De betekenis van kosten en baten kan echter sterk verschillen van instelling tot 

instelling, en het individu kan van zijn kant ook steeds een persoonlijke kostenbatenanalyse maken 

die niet per se in lijn hoeft te liggen met die van de instelling. 

 Met personeelsselectietests meet men veel, maar niet alles, en de vraag blijft wat er níét 

wordt gemeten. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen vaardigheden die men kan testen, 

maar die niet relevant zijn of waarvan niet geweten is hoe je ze optimaal kan testen, en 

vaardigheden die niet in het conventionele testformaat passen, maar wel interessant zouden zijn. 

Vaardigheden waarvan vaak niet goed geweten is hoe ze best gemeten zouden worden in 

personeelsselectie zijn praktische intelligentie, sociale intelligentie en oriëntatie-vermogen. Een 

oplossing voor het meten van praktische intelligentie zou kunnen liggen in het voorleggen van 

casussen waarbij de kandidaten een expertoordeel zo nauw mogelijk dienen te benaderen. 

 Vaardigheden die echter vaak als belangrijk worden beschouwd, maar niet in klassieke 

testformats passen, zijn leervaardigheid, reflectievaardigheid, creativiteit…etc. Hoe goed iemand 

is in het leren van nieuwe skills kan niet gemeten worden op een twee-uur-durende 

intelligentietest, aangezien ‘leren’ inherent een maandenlang proces is. Idem voor 

reflectievermogen, wat ook een resultaat is van een lange bezigheid. Het probleem met het meten 

van creativiteit is dat het in strijd is met het principe van een test, namelijk dat je een antwoord 

toetst aan een correcte uitkomst. Het doel van creativiteit is echter afwijken van een verwachte 

uitkomst, en het ontwikkelen van een betrouwbare maat voor ‘afwijking van verwachting’ is geen 

evidentie. 

 De vraag kan echter ook gesteld worden of dit per se allemaal zo problematisch is, 

aangezien uit onderzoek al meermaals is gebleken dat het huidige arsenaal aan intelligentietests 

significant correleert met zowel maten van leertaken op lange termijn, als maten van creativiteit 

(voor zover die bestaan). Ze zijn m.a.w. goede predictoren van leer- en reflectievaardigheid en 

creativiteit. 

 

Een laatste element betreft enkele maatschappelijke kwesties rond selectietests. Meer bepaald is er 

rond personeelsselectie, en met name selectieproeven zoals de SAT voor hoger onderwijs, een 

hele business ontstaan rond coaching. Hierbij worden participanten getraind om dergelijke tests 

succesvol af te leggen, waardoor zij een feitelijk voorsprong krijgen wat betreft testvertrouwdheid 

in vergelijking met leeftijdsgenoten die geen coaching-programma genoten hebben. De vraag is 

dus of die tests dan nog voldoende eerlijk zijn en geen sociale onrechtvaardigheid in de hand 



werken, door bv. armere studenten die geen geld hebben voor coaching-programma’s zo indirect 

te gaan benadelen. 

 Een tweede maatschappelijke kwestie betreft de face-validiteit van personeelsselectietests. 

De individuen die getest worden, vereisen dat de tests op z’n minst goed lijken te werken. Vaak is 

dit echter niet het geval. Bv. matrix-redeneren is een goede indicator voor algemene intelligentie, 

maar mensen willen niet beoordeeld worden op abstract figuratief redeneren om binnen te raken 

in een job of een opleiding, omdat het directe nut ervan niet klaarblijkelijk is. Dit heeft een direct 

effect op de mate waarin mensen hun best doen om de test succesvol af te ronden, waardoor er 

dus een effectieve confounder gecreëerd wordt. 

  



Hoofdstuk 3 – Theoretische benaderingen 

Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën 

Wetenschappelijke theorieën worden gekenmerkt door een aantal eigenschappen die hen 

onderscheid van niet-wetenschappelijke theorieën. Een eerste eigenschap houdt in dat de 

betrokken variabelen in principe meetbaar horen te zijn, maar dit hoeft niet per se onmiddellijk 

praktisch mogelijk te zijn. D.w.z., het is perfect mogelijk dat een variabele door huidige 

technologische beperkingen niet als dusdanig gemeten kan worden, maar dat hoeft niet te 

betekenen dat zoiets in de toekomst niet mogelijk zou zijn. 

 Een tweede eigenschap van wetenschappelijke theorieën is de vooropstelling dat ze steeds 

objectief interpretabel horen te zijn. Dit betekent dat na een scholing iedereen het zou moeten 

kunnen vatten, oftewel dat iedereen er in principe toegang tot zou moeten hebben. Dit betekent 

natuurlijk niet dat iedereen een complexere theorie (bv. kwantumfysica) altijd zál begrijpen, maar 

de toegankelijkheid moet er in zekere zin zijn. 

 Een laatste eigenschap van een wetenschappelijke theorie betreft het volgende: theorieën 

moeten in principe empirisch verifieerbaar/aantoonbaar zijn. Het verificatieproces is een 

wetenschappelijke methodiek die echter onder hevige kritiek is komen te liggen sinds de 

wetenschapsfilosoof Karl Popper een inductieprobleem blootlegde. Hij beredeneerde dat 

verificatie op zich onvoldoende is de waarachtigheid van een hypothese te staven. Zo kan de these 

‘alle zwanen zijn wit’ door het observeren van witte zwanen nooit voldoende ‘bewezen’ geacht 

worden, omdat men in feite álle zwanen zou moeten observeren en toetsen op kleur. Dit is 

natuurlijk onmogelijk. Poppers oplossing hiervoor was dat hypotheses steeds falsifieerbaar 

moesten zijn om behandelbaar te zijn. Zo kan de stelling dat alle zwanen wit zijn weerlegd worden 

door één observatie van een zwarte zwaan. Deze methode bracht echter een nieuw probleem met 

zich mee, namelijk dat een eenduidige verwerping van hypotheses in feite vrij zeldzaam is. 

Daardoor is men in de loop der decennia steeds vaker gaan werken met modelvergelijkingen, 

waarbij verschillende modellen beoordeeld worden in de mate dat ze in staat zijn de gegevens het 

best te verklaren. 

 

Systeemdenken 

Het feit dat we in een vrij complexe realiteit leven vereist een zekere mate van systeemdenken 

indien we hopen die realiteit met enige zekerheid te kunnen bevatten. Zo is het bv. onweerlegbaar 

dat intelligentie ingebed is in een complex netwerk van latente en manifeste variabelen, waardoor 

een geïsoleerde studie van intelligentie weinig valide zou zijn. Het is daarentegen veel zinvoller 

om complexe variabelen zoals intelligentie te benaderen vanuit een holistische benadering, waarbij 

het gezien wordt als een deel van een geheel aan variabelen waarvan we de onderlinge relaties in 

kaart trachten te brengen. 

 Binnen het systeemdenken wordt een onderscheid gemaakt tussen proximale en distale 

factoren die een variabele waarin we geïnteresseerd zijn, kunnen beïnvloeden. De proximale 

invloedssfeer is een conceptuele regio in een systeem waarin variabelen liggen die een directe en 

nabijgelegen invloed uitoefenen op de doelwitvariabele. Zo zullen de genen en de omgeving van 

een kind een proximale invloed uitoefenen op de cognitieve ontwikkeling van een kind. Distale 

factoren zijn factoren die geen onmiddellijke, maar wel duidelijk aantoonbare invloed uitoefenen 



op de doelwitvariabele; ze oefenen een invloed uit via omwegen. Zo zullen de genen van de ouders 

een distale invloed uitoefenen op de cognitieve ontwikkeling van een kind, omdat die genen het 

gedrag van de ouders zullen beïnvloeden, en zij op hun beurt het kind. De ingesteldheid van de 

ouders inzake opvoedingsmethodes beïnvloeden ook de omgeving van een kind, waardoor het bv. 

meer of minder geconfronteerd zal worden met boeken en strips, waardoor die ingesteldheid via-

via een distale invloed uitoefent op diens cognitieve ontwikkeling. 

 Wat op het eerste zicht een proximale invloed uitoefent op een individu, bv. diens 

omgeving, kan dus evengoed een distale oorsprong hebben. Dit wordt gereflecteerd in het 

systeemdenken door het feit dat interactie en modulaties van en tussen variabelen in veelvouden 

aanwezig zijn.  

 Binnen het systeemdenken zorgt de inherente complexiteit van de realiteit die het tracht 

te representeren tevens voor enkele moeilijkheden inzake bv. causale relaties tussen variabelen. 

Het is niet zo dat bv. de cognitieve ontwikkeling van een kind énkel een uitkomstvariabele is. In 

een systeemrepresentatie van cognitieve ontwikkeling treden er ook feedbackloops op, waarbij 

uitkomstvariabelen de inputvariabelen kunnen zijn voor een andere uitkomstfactor in het systeem. 

Zo zal de cognitieve ontwikkeling van een 

kind ook gedeeltelijk de verdere opvoeding 

bepalen: een kind dat opgroeit met boeken 

zal wellicht meer spontaan vragen aan de 

ouders om een extra verhaaltje voor te 

lezen voor het slapengaan, waardoor de 

cognitieve ontwikkeling van het kind, dat 

eerst als uitkomstvariabele werd 

beschouwd, nu de omgeving op zijn beurt 

gaat beïnvloeden in een feedbackloop (zie 

figuur voor voorbeelden. 

 Een tweede moeilijkheid betreft de limieten van empirisch onderzoek en hun toepassing 

op sociale systemen. Indien we uitspraken willen doen over de structuur van een systeem en de 

variabelen die erin ageren, dienen we een gecontroleerde experimentele setting te creëren waarin 

die variabelen en hun onderlinge relaties betrouwbaar gemeten kunnen worden. Een neveneffect 

van gecontroleerde experimenten is echter dat slechts deeluitspraken mogelijk zijn. De 

beperkingen van een onderzoeksdesign reduceren de mogelijk conclusies die geformuleerd 

kunnen worden betreffende het ganse systeem. Zo zal een natuurlijk experiment waarbij de leden 

van een tweeling in verschillende huishoudens opgroeien ons inzicht verschaffen wat betreft de 

invloed van omgevingsfactoren op ontwikkeling, maar de impact van genen kan op geen enkele 

manier in zo’n design besproken worden, hetzij dat ze bij een eeneiige tweelingen gelijk zijn. 

 Het is om deze reden aangewezen om modellen te formuleren voor de context waarin die 

benodigd zijn, met het doel de omgeving in zekere mate te kunnen controleren, er vat op te 

krijgen. Cronbach & Snow stelden zo een ‘Aptitude x Treatment Interactiemodel’ op waarin 

psychometrische maten van IQ relevant waren, maar f-MRI-gegevens en neurale activiteit 

speelden in dat model geen rol, omdat ze niet relevant waren voor de relaties tussen variabelen 

die ze wensten te onderzoeken. Uit hun studie bleek dat een gestructureerde, vrijheidsbeperkende 

manier van lesgeven grotere leerrendementen oplevert bij kinderen die laag scoren op 



intelligentietesten, maar het omgekeerde gold voor hoog-scorende kinderen. Het model van 

Cronbach & Snow beoogde enkel uitspraken te doen over de relatie tussen leermethodes en hun 

rendementen, dus het model behoefde geen rekening te houden met strikt biologische maten. 

 Wanneer men echter onderzoek wilt doen naar geneesmiddelen die cognitieve 

achteruitgang bij ouderen moeten tegengaan, is het natuurlijk wél aangewezen om biologische 

componenten op te nemen in het model, en IQ-testen zijn in zo’n model wellicht net minder 

relevant. 

 Afhankelijk van het niveau waarop een onderzoek gevoerd wordt en de variabelen die 

daarbij betrokken zijn, moeten andere theorieën geformuleerd worden. Het ene model is 

interessanter in de ene situatie dan in de andere; er moet een zinvolle match zijn tussen het model 

en de omgeving die het wenst te verklaren. 

 

Reductionisme 

Het uiteindelijk doel van systeemdenken is vat te krijgen op de realiteit die erin vervat zit. Er wordt 

gesteld dat een systeem volledig ‘gevat wordt’ wanneer het gesloten is, maar dit is natuurlijk zelden 

mogelijk in psychologische wetenschappen. Hoe dan ook hoopt men de onderlinge relaties van de 

elementen in een systeem beter te begrijpen naarmate wetenschappelijk inzicht vorderingen 

maakt, en wanneer de manier waarop de systeemelementen zich gedragen goed begrepen wordt, 

zal men aan de hand van de eigenschappen van inputvariabelen de gedragingen van 

uitkomstvariabelen kunnen kaderen/begrijpen. Dit creëert een soort hiërarchie van 

wetenschappelijke topics dat ‘reductionisme’ wordt genoemd. 

 Voor intelligentieonderzoek vindt zo’n reductie plaats op drie niveaus: eerst en vooral 

wordt gedrag gezien als een indicator voor intelligent functioneren, oftewel testgedrag, dewelke 

bestempeld wordt als het psychometrisch niveau. Het testgedrag van een participant dat vervat zit 

in psychometrische maten kan teruggebracht worden tot informatieverwerkingsprocessen in de 

hersenen en opgedane kennis langs de zijde van de participant. Dit ‘informatieverwerkingsniveau’ 

(niveau 2) verklaart dus het testgedrag. Deze verwerkingsprocessen hebben natuurlijk een 

biologische basis waartoe te herleid kunnen worden, oftewel het biologisch niveau. Het 

reductionistisch gedachtegoed stelt dat fenomenen in een hoger niveau steeds verklaard kunnen 

worden door de processen in een lager niveau, en die mate van begrip wordt sterker indien het 

gehele systeem meer gesloten is (oftewel: indien we in een gesloten systeem werken, kunnen we 

met meer zekerheid veranderingen in hoger gelegen variabelen toeschrijven aan veranderingen in 

lager gelegen variabelen).13 

 Wat betreft intelligentieonderzoek zijn het eerste, psychometrische niveau en het derde, 

biologische niveau waarneembaar en moeten informatieverwerkingsprocessen geïnfereerd 

worden. Aan de hand van de reductionistische benadering kunnen complexe constructen zoals 

 
13 Bv.: het herkennen van een vlag is een proces waarbij de geobserveerde testuitkomst, zijnde het kunnen 
benoemen van een vlag, verklaard moet worden door onderliggende processen die vervat zitten in een 
gesloten systeem. Helemaal onderin, in het biologische niveau, vindt een proces van visuele patroondetectie 
plaats in de visuele en associatiecortex. Dit wordt op een informatieverwerkingsniveau gebonden aan 
geheugensporen en verworven kennis omtrent vlaggen. Dit uit zich vervolgens in het testgedrag dat 
geobserveerd wordt door de testleider. 



visuele herkenning of intelligentie herleid worden tot lager gelegen, makkelijker begrijpbare 

constructen waarvan de werking ook vlotter bestudeerd kan worden. 

 

In de volgende paragrafen zal voor elk niveau een voorbeeldstudie besproken worden. 

 

Een studie op psychometrisch niveau 

Op het psychometrisch niveau wordt een abstract construct gemeten en gevat in een beperkt 

aantal factoren, bv. de itemscores op een intelligentietest. Johnson & Bouchard (2005) reduceerden 

zo een gigantische dataset van 16.000 itemscores (42 IQ-sub-testen bij 436 participanten) naar 

slechts 4 factoren zoals in het g-VPR model: de g-factor, die bepaald wordt door verbale, 

perceptuele en rotatievaardigheden.  

 Een dergelijk model heeft een voorspellende waarde, maar de onderliggende structuur die 

bepaalt hoe een dergelijk proces een voorspellende waarde krijgt, wordt niet behandeld in een 

dergelijke studie. Er zouden maten van het informatieverwerkings- en biologische niveau moeten 

bij zijn om eventueel dergelijke uitspraken te kunnen doen. 

 

Een studie op informatieverwerkingsniveau 

Op het informatieverwerkingsniveau gaat men zich al meer met de waaromvraag bezighouden. 

Zo zijn er modellen die stellen dat het begrijpen van een tekst op zich het bijhouden van informatie 

vereist, maar de manier waarop is niet duidelijk. Het tekstmodel stelt dat men de info vooral goed 

moet kunnen lezen en begrijpen, en het situatiemodel veronderstelt dat de gelezen info 

contextueel gevat moeten kunnen worden. Beide modellen impliceren dat werkgeheugen een 

cruciale rol speelt in het begrijpen van een tekst. 

 Aan de hand van een geheugenspantaak, waarbij men een aantal zinnen moet lezen en 

achteraf telkens het laatste woord per zin moet rapporteren, kan men correlaties vinden tussen 

werkgeheugen en tekstbegrip. Individuen die goed scoren op geheugenspantaken blijken ook 

beter met zinsambiguïteit om te springen. 

 

Een studie op biologisch niveau 

Aan de hand van X-stralen kan men de hersenen anatomisch in beeld brengen. Met behulp van f-

MRI kan men de metabolische werking van de hersenen in beeld brengen, én deze methode heeft 

ook een uitstekende spatiale resolutie. EEG meet dan weer de corticale neurale activiteit en heeft 

een excellente temporele resolutie. 

 Aan de hand van voorgenoemde apparatuur kan men het biologisch functioneren van de 

hersenen in kaart brengen wanneer deze bv. geconfronteerd wordt met syntactisch complexe 

zinnen. Men kan zo activiteit in Broca’s en Wernicke’s regio’s aanduiden en de intensiteit van 

neuronale activiteit linken aan de complexiteit van de syntax. Individuen die hoger scoren op 

intelligentiescores vertonen daarentegen minder metabole activiteit in diezelfde regio’s, wat erop 

wijst dat intelligente mensen op biologisch vlak effectief minder energie gebruiken om eenzelfde 

uitkomst te genereren. 

 

 

 



Kritiek op de niveaubenadering 

Wat betreft het eerste en het derde niveau bestaat er zo goed als complete consensus op het 

wetenschappelijk terrein. Wat betreft het informatieverwerkingsniveau bestaat er echter veel 

controverse. Voorstanders beargumenteren vaak dat de informatieverwerkingsbenadering zinnig 

is omdat het zo nauw aansluit op de praktijk. Veel toepassingsgerichte vragen passen in dat 

onderzoekkader. Zo vereist air traffic control voldoende geschikt personeel waarbij gebruikte 

maten van werkgeheugen en aandacht ook voorspellende waarde blijken te hebben. Dergelijke 

constructen bevinden zich echter zo goed als uitsluitend op het informatieverwerkingsniveau en 

vaak is er relatief weinig geweten over hun biologisch grondslag. M.a.w., de reductionistische 

gedachte is moeilijk toe te passen op een fenomeen dat zich maar moeilijk laat reduceren tot 

biologische sub-processen. 

 Het doel van informatieverwerkingsbenaderingen beperkt zich echter tot het begrijpen 

van informatieverwerkingsprocessen (i.e. welke functionele processen liggen ten grondslag van 

mentaal functioneren), het meten van individuele verschillen in die processen en het meten van 

individuele verschillen in de kennisbestanden waarmee de processen werken. Het slaagt ook in 

deze opzet. 

 

Tegenstanders verwijten de informatieverwerkingsbenadering ervan dat ze niet kritisch genoeg 

omgaat met haar meetmethoden, daar het vaak onderzoek doet op latente variabelen en de taken 

om die onderliggende verwerkingsprocessen te meten niet steeds even adequaat zijn. Dit is een 

validiteitskritiek, waarbij de operationalisering van de latente variabelen in vraag wordt gesteld 

(bv. wordt werkgeheugen wel afdoende gecapteerd met geheugenspantaken?).  

Een tweede kritiek die vaak terugkeert is de constatatie dat dergelijke testscores vaak sterk 

correleren met maten van intelligentie, waardoor er vragen kunnen gesteld worden omtrent de 

constructzuiverheid van de gebruikte informatieverwerkingsmaten. Indien dit verwijt zou 

kloppen, zou de psychologie in dat opzicht berusten op een cirkelredenering, namelijk door 

intelligentie te gaan verklaren aan de hand van intelligentie.14 

 

Samenvatting 

Er is wel degelijk een noodzaak tot robuuste theorievorming, we willen nu eenmaal begrijpen 

waar we mee bezig zijn. Een goede manier hiervoor is de methode van het systeemdenken, waarin 

complexe fenomenen gereduceerd kunnen worden tot hun basale niveaus en op die manier 

zinnige voorspellingen kunnen gemaakt worden. 

 We onderscheiden hiervoor drie niveaus: het psychometrische, het 

informatieverwerkings-, en het biologische niveau. Hierin moet een onderscheid gemaakt worden 

tussen de observeerbare en latente niveaus en variabelen. Kritiek op theorieën is evenwel niet 

hetzelfde als het ontkennen van de noodzaak aan theorieën.  

 
14 Men gebruikt maten van werkgeheugen als verklaring voor intelligent functioneren. Indien die maten van 
werkgeheugen eigenlijk maten van intelligentie zouden zijn door constructonzuiverheid in de 
werkgeheugenmaten, dan zou men intelligent functioneren verklaren aan de hand van intelligentie, wat niet 
kan. Je kan het bestaan van iets niet verklaren aan de hand van het bestaan ervan. Het is als zeggen dat gras 
groen is omdat het groen is. 



Hoofdstuk 4 – Psychometrische theorieën 

Wat zijn psychometrische modellen? 

Psychometrische modellen zijn in belangrijke mate ontwikkeld vanuit het intelligentieonderzoek 

van de 20ste eeuw. Een psychometrisch model vertrekt steeds bij een groot aantal gegevens (hier: 

geobserveerde testscores), waarbij er vervolgens naar interne verbanden of samenhang wordt 

gezocht aan de hand van correlatie-covariantiematrices15. 

 Vanuit de testresultaten en met name uit hun onderlinge samenhang wordt een 

psychometrisch model gedistilleerd dat die samenhang tracht te verklaren. De informatiepunten 

worden teruggebracht tot latente variabelen die een bepaalde interne structuur vertonen.  

 

Factoranalyse 

Een typische methodiek binnen de psychometrische benadering is het uitvoeren van factoranalyses 

op de data. We onderscheiden twee soorten analyses: exploratorisch en confirmatorisch. 

 

Exploratorisch 

Bij een exploratorische factoranalyse wordt geen a priori theorie verondersteld die dicteert welk 

verklarend variabelensysteem de testscores zou moeten verklaren. Men gaat daarentegen 

exploreren, oftewel op zoek gaan naar onderliggende structuren zonder vooringenomen ideeën. 

Dit resulteert echter in het nadeel dat een exploratorische factoranalyse áltijd een uitkomst zal 

genereren, maar deze is niet per se zinnig; er wordt gesproken van ‘garbage in, garbage out’, ook 

al zijn er inhoudelijke problemen in de testscores of constructoperationaliseringen. 

 In een eerste fase worden de testscores voorgesteld in een multi-dimensionele ruimte 

waarbij correlaties tussen testscores worden voorgesteld als hoeken tussen vectoren. De vectoren 

stellen de geëxtraheerde factoren voor die verklaren waarom een testscore is wat ze is. Indien twee 

vectoren een kleine hoek vertonen, betekent dit dat ze sterk gecorreleerd zijn en dat de testscores 

door beide factoren relatief goed verklaard kunnen worden. Een grote hoek impliceert dat de 

testscores weinig gecorreleerd zijn en dus ook dat de twee factoren duidelijk verschillende 

constructen meten. De eerste factor wordt verondersteld de meeste geobserveerde variantie in 

testscores te kunnen verklaren, aangezien ze berekend wordt op een manier die ertoe leidt dat ze 

de gegevens zo optimaal mogelijk 

representeert. Elke bijkomende factor wordt 

op zijn beurt verondersteld de residuele 

variantie tot op zekere hoogte te kunnen 

verklaren. 

 In een tweede fase zal men trachten 

de geëxtraheerde factoren meer interpretabel 

te maken, waarbij men de assen zogenaamd 

zal ‘roteren’ in de multi-dimensionele ruimte 

van testscores. Het doel is de factoren en de 

 
15 Men bestudeert systematisch de paarsgewijze samenhang tussen testscores; ook: covarianties zijn niet-
gestandaardiseerd, correlaties zijn gestandaardiseerd. 



data optimaal te matchen, waardoor ze makkelijker te interpreteren wordt. Merk op dat dit de 

onderlinge correlaties van de testscores niet 

indijkt!  

 Er bestaan twee soorten rotatie: 

orthogonaal en obliek. In een orthogonale rotatie 

wordt de originele verhouding van de factoren 

gerespecteerd, in die zin dat hun onderlinge 

hoeken onveranderd blijven. Dit heeft als gevolg 

dat ze ook geen correlaties zullen vertonen16. Bij 

een oblieke rotatie zal er wel toegestaan zijn dat 

de factoren onderlinge afhankelijkheid vertonen. 

In het geval van twee factoren houdt dit in dat ze niet langer een hoek van 90° zullen vormen.  

Welke representatie van de testscores (na factor-extractie, na orthogonale rotatie of na 

oblieke rotatie) het meest zinnig is, hangt af van wetenschappelijke/theoretische argumenten. 

Wiskundig gezien zijn ze steeds gelijk aan elkaar, maar hun interpretaties kunnen sterk verschillen. 

Er is geen enkel wetenschappelijk ondersteunde voorkeur voor de keuze van eender welke 

factorextractiemethode, maar vanuit een inhoudelijke positie dienen voorkeuren beredeneerd te 

worden. Zo zal een bepaalde theorie onderlinge correlaties van factoren onzinnig achten, en dus 

is oblieke rotatie in die zin niet zinvol. 

 

Confirmatorisch 

Een confirmatorische factoranalyse 

vertrekt wél vanuit een a priori model, 

waarbij men op voorhand een reeks 

factoren, correlaties tussen factoren en 

indicatoren van factoren zal specifiëren. 

Vervolgens wordt er gekeken in welke 

mate dit vooropgestelde model de 

geobserveerde data kan verklaren. Confirmatorische analyses staan tevens toe op verschillende 

modellen onderling te gaan vergelijken waarbij de vraag wordt gesteld welk model de 

geobserveerde covarianties/data het best kan verklaren.  

 

Beperkingen 

Er wordt soms beweerd dat factoranalyses automatisch de realiteit zullen capteren en dat het 

verkregen model steeds dezelfde structuur zal opleveren. Dit is echter niet het geval; er zal niet 

steeds eenzelfde factorstructuur gevonden worden. Dit hangt af van meerdere elementen. 

 Een eerste invloed komt vanuit de kenmerken van de test zelf. Een voorbeeld hiervan is 

een test rond woordproblemen, oftewel abstract redeneren met woorden. Merk op dat dit een 

mathematische factor (abstract redeneren) en een verbale factor (met woorden) bevat. Het gebruik 

 
16 In het geval van slechts twee factoren is dit visueel duidelijk omdat de factoren loodrecht op elkaar staan. Bij 
drie factoren wordt een derde as (z-as) gedefinieerd, die dan loodrecht staat op het vlak dat de eerste twee 
factoren/assen definiëren. Bij vier of meer factoren gaat eenzelfde logica op, namelijk dat de nieuwe as steeds 
“loodrecht” zal staan op de door de eerste assen gedefinieerde ruimte, maar in 4D en 5D etc. is dit niet meer 
visueel voor te stellen. Wiskundig gaat het echter perfect op. 



van woordproblemen in een testbatterij zal dus niet eenduidig op een van beide factoren laden, 

maar steeds een gespreide lading vertonen. 

 De andere tests die in een testbatterij voorkomen zullen ook een invloed uitoefenen op de 

uiteindelijke factorstructuur. Indien een batterij uit 9 verbale componenten en 1 component 

blokpatronen bestaat, zal men vermoedelijk slechts 1 factor kunnen extraheren die op 9 items hoog 

laadt en op 1 item laag laadt, hoewel we natuurlijk spreken van twee inhoudelijk verschillende 

soorten tests. 

 Een laatste invloed komt van de distributie van de trekken in de populatie die getest wordt. 

Dit gaat terug op de homogeniteit van een populatie. Een populatie die inherent weinig 

gedifferentieerd is in termen van verbale vaardigheden, en uitermate gedifferentieerd is in termen 

van visueel-ruimtelijke vaardigheden, zal steeds testscores genereren die aanleiding zullen geven 

aan een visueel-ruimtelijke factor met een grote verklarende waarde. De verbale factor zal in 

dergelijke populaties weinig informatie kunnen verklaren, omdat de steekproef een selectiebias 

vertoonde. De indruk zal gewekt worden dat er één duidelijke factor aanwezig is, en de tweede 

factor zal relatief minder saillant zijn, ondanks dat deze in een meer heterogene populatie wellicht 

meer verklaringspotentieel zou hebben. 

 Het is met andere woorden belangrijk te beseffen dat een factoranalyse slechts de 

correlaties van de constructen kan representeren op het niveau dat deze vervat zitten in de sub-

testen. Eventuele problemen met een factoranalyse zijn dus niet te wijten aan het concept van een 

factoranalyse, maar wel het ondoordachte gebruik ervan. 

 

De theorie van algemene intelligentie ‘g’ 

De theorie van een algemene intelligentiefactor ‘g’ werd gelanceerd door Charles Spearman, die 

begin vorige eeuw een belangrijke bijdrage leverde aan het intelligentieonderzoek. Hij stelde dat 

intelligentie niet toebehoorden aan informatieverwerkingsmaten, maar dat het diende gemeten te 

worden aan de hand van maten van complex denken. Zijn theorie wordt vaak bestempeld als de 

tweefactortheorie, omdat hij stelde dat 

intelligentiescores in feite aggregaten 

waren van 2 maten, zijnde de score op 

een algemene cognitieve test die hij als de 

gewogen som van algemene intelligentie 

beschouwde, en een specifieke factor die 

eigen is aan elke specifieke sub-test. Dus: 

algemene intelligentie werd beschouwd als een onderliggend construct dat nodig is om alle 

cognitieve taken te vervullen, en verklaar daarmee ook de positive manifold die geobserveerd 

wordt (oftewel: het feit dat alle sub-testen positief correleren).  

 Spearman voerde zijn onderzoek uit op schoolresultaten, en later voerde Carroll (1993) 

een confirmatorische factoranalyse uit om de geponeerde verklaring van Spearman te testen. 

Carroll formuleerde een model dat gebaseerd was op Spearman’s tweefactorentheorie en 

berekende zo een aantal correlaties die men verwacht te observeren in een dataset indien de 



theorie klopte. Carroll observeerde dat de voorspelde 

correlaties uitermate sterk overeenkwamen met de 

geobserveerde data van Spearman; er waren geen 

significante verschillen.  

 Belangrijk om op te merken is het feit dat de 

correlaties varieerden van .83 tot slechts .40, wat wilt 

zeggen dat als er een gemeenschappelijke g-factor is, de 

zes sub-testen niet allemaal even sterk correleren met 

elkaar. Dit is evidentie voor de stelling dat elke factor ook 

een zekere specificiteit met zich meedraagt die het strikt onderscheidt van de andere sub-testen, 

net zoals Spearman had voorspeld. 

 Een belangrijke noot bij Spearmans en Carrolls gegevens is dat je op basis van de gebruikte 

sub-testen en hun correlaties niet kan concluderen dat er een algemene g-factor bestaat. De reden 

hiervoor is het feit dat de 3/6 van de sub-testen duidelijk verbaal georiënteerd zijn én er maar één 

wiskundige component in vervat zit, waardoor de algemene factor van deze reeks sub-testen 

wellicht een verbale-vaardigheidsfactor is. De onevenwichtige representatie van intelligent gedrag 

is niet afdoende gerepresenteerd; het vinden van één algemene factor wilt dus niet per se zeggen 

dat we te maken hebben met een g-factor. 

 

Een eeuw later kunnen we echter met meer zekerheid stellen dat er zoiets bestaat als een algemene 

g-factor en dit omwille van de positive manifold17, waarbinnen alle sub-testen positief gecorreleerd 

zijn. Dit impliceert per definitie het bestaan van een algemene factor, maar omdat vandaag de dag 

in batterijen zoals de WISC er een duidelijker evenwicht is tussen de soorten intelligentie-sub-

testen (waaronder taal, wiskunde, visueel-ruimtelijke vaardigheden…etc.) kunnen we met meer 

zekerheid stellen dat deze algemene factor wel degelijk de g-factor voorstelt. 

 Ter illustratie is het bv. een robuust fenomeen dat blokpatroontesten positief correleren 

met woordenschattesten, maar de vraag blijft wat dit dan precies in praktijk concreet betekent. 

Ook moet de kanttekening gemaakt worden dat deze robuustheid vooral geld in bepaalde, met 

name geletterde culturen. 

 

De positive manifold is een empirische bevinding, dus individuen die vandaag de dag nog steeds 

claimen dat een algemene intelligentiefactor niet zou bestaan, kunnen dit niet langer 

verantwoorden. Er heerst echter nog veel discussie rond de concrete aard van de g-factor: wat is 

het precies? Er worden drie verklaringen overwogen: 

 Een eerste mogelijk is dat de g-factor een algemeen mentaal vermogen of cognitieve 

sterkte representeert waarbij interindividuele verschillen te wijten zijn aan verschillen in algemeen 

cognitief vermogen. Zo’n onderliggend construct impliceert per definitie een positive manifold, 

maar dit redenering gaat niet per se op in de omgekeerde richting: het is niet omdat er een positive 

manifold wordt geobserveerd, dat dit enkel te wijten kan zijn aan een g-factor. 

 Vandaar dat een tweede mogelijkheid overwogen kan worden: de g-factor is een statistisch 

artefact, een gevolg van een veelheid aan positieve correlaties die niet per se een reflectie is van 

een psychologisch fenomeen. Het zou perfect kunnen dat individuen beschikken over 

 
17 Nederlands : positieve meervoudigheid 



verschillende gespecialiseerde cognitieve vaardigheden die níét worden aangestuurd door een 

achterliggende algemene factor. Mensen kunnen variëren op het éne  en de andere cognitieve 

vaardigheid, zonder dat een achterliggende motor dit bepaalt18. De correlaties die men vindt, 

zouden een gevolg kunnen zijn van genetische of omgevingsvarianties. 

 Een derde mogelijkheid noemt men het ‘mutualisme’, waarbij de ontwikkeling van een 

bepaalde cognitieve vaardigheid zal fungeren als stimulans ter ontwikkeling van andere cognitieve 

vaardigheden. Er zijn dus zogenaamde mutuele verbanden, waarbij cognitieve vaardigheden 

elkaar positief beïnvloeden bij ontwikkeling. 

 De vraag blijft echter hoe we nu concreet bepalen aan dewelke de g-factor voldoet. 

Hiervoor moet men een inschatting maken op basis van de aard van sub-testen die hoog laden op 

de g-factor 19 , de informatieverwerkingsprocessen waarbij bv. werkgeheugencapaciteit als 

predictor dient voor g, en het functioneren van de hersenen (~biologische processen) dat 

samenhangt met observaties van g. 

 

Er bestaan ook verschillende bedenkingen omtrent de g-factor. Een feit is dat de g-factor vooral 

geobserveerd wordt bij de uit-de-lucht-gevallen testen die het psychometrische niveau typeren. 

Deze testen staan echter relatief ver van dagelijkse activiteiten, waardoor het goed mogelijk is dat 

de g-factor in feite minder relevant wordt naarmate je meer wereldlijke elementen in het 

intelligentiebegrip introduceert. 

 Een andere bevinding is dat de g-factor vooral wordt waargenomen bij laagopgeleiden en 

minder bij hoogopgeleiden, oftewel: men vindt g minder terug in specialistische populaties. 

Thurstone stelde dat intelligentie niet kan gereduceerd worden tot één algemene factor, maar in 

feite een samenloop is van onafhankelijke primary mental abilities, waarbij individuen goed 

konden presteren in voor de ene vaardigheid, maar dit niet per se even goed deden bij andere 

vaardigheden. De algemene factor die Spearman vond, was volgens Thurstone het gevolg van 

factoronzuiverheid in de sub-tests. Hij trachtte een nieuwe intelligentiebatterij op te stellen waarbij 

de sub-testen a priori niet-gecorreleerd waren, en bekwam ook effectief een batterij die daar relatief 

goed aan voldeed. Bij testafnames bleek uiteindelijk dat er géén algemene g-factor kon gedistilleerd 

worden, maar al snel bleek dat zijn eigen methode een duidelijke bias vertoonde: Thurstone was 

in staat de onafhankelijkheid van zijn sub-testen te bewijzen bij een subpopulatie van studenten, 

omdat deze een zekere homogeniteit vertoonden ten aanzien van de algemene bevolking. Als een 

steekproef echter homogeen is, oftewel: als er een beperking van bereik is, dan tenderen correlaties 

statistisch minder vaak voor te komen. Elementen als beperking van bereik en homogeniteit 

kunnen echter niet de verschillen tussen homogene groepen met verschillende opleidingsniveaus 

verklaren. Eens de nieuwe test werd afgenomen bij meer diverse steekproeven, vond men wel 

steevast een algemene factor.  

De tendens dat de g-factor minder prominent wordt teruggevonden bij hoogopgeleide 

steekproeven kan dus niet verklaard worden door beperking van bereik of homogeniteit (of toch 

 
18 Bv. we beschikken over verschillende genen die blauwe ogen en blond haar coderen, maar aangezien ze over 
het algemeen vaak tezamen voorkomen, observeren we een correlatie. Dat samen voorkomen kan te wijten 
zijn aan het feit dat sommige genen tenderen samen te blijven. Hetzelfde idee gaat op voor cognitieve 
vaardigheden. 
19 Inductief redeneren, complexe visualisatie, kwantitatief redeneren en verbale vaardigheid zijn de vier 
hoogst-ladende factoren op g. Ze zijn onderling erg verschillend, wat mogelijks kan wijzen op mutualisme. 



alleszins niet énkel daardoor). Een mogelijke verklaring schuilt in het fenomeen dat hoogopgeleide 

individuen door hun cognitieve ontwikkeling meer keuzevrijheid ervaren wat betreft de richting 

van die ontwikkeling, waardoor de correlatie tussen verschillende vaardigheden over het 

algemeen zou dalen (dit toont tevens aan dat mutualisme niet per se de enige uitleg hoeft te zijn). 

 

Het drielagenmodel: Cattell, Horn en Carroll (CHC-Model) 

Op dit moment is het CHC-model hét dominante model in intelligentieonderzoek. Het is een 

combinatie van twee verschillende theorieën: de ‘extended Gf-Gc’-theorie van Cattell & Horn, en 

Carrolls drie-stratumtheorie.  

 

Cattell & Horn stelden dat intelligentie best gevat kan worden in een hiërarchisch model dat 

bestond uit een specifieke, eerste laag (met vaardigheden omtrent zinsbegrip, 

kortetermijngeheugen…etc.) die op hun beurt clusteren in een bredere, tweede laag. De tweede 

laag bestaat uit twee grote en drie kleinere soorten intelligentie, met name Gc (gekristalliseerde) 

en Gf (vloeiende intelligentie), met daarbij Gv (visueel-ruimtelijke intelligentie), Gs (cognitieve 

verwerkingssnelheid) en Gt (beslissingsreactietijd). 

 Carroll voerde op zijn beurt een grote meta-analyse uit van 450 databestanden waarbij hij 

vond dat alle vaardigheden van de twee laag onderling positief gecorreleerd waren, waardoor hij 

een derde laag toevoegde aan het geheel: g. Het collectieve idee is dat veel specifieke 

intelligentievaardigheden clusteren in specifieke intelligentiefactoren, die op hun beurt aggregeren 

in een algemene g-factor.  

 Op basis van het CHC-model werden nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals de KAIT en 

de Woodcock-Johnson testbatterij (WJ-III).  



Wat betreft de nieuwe intelligentietesten ()n bij uitbreiding intelligentietesten in het algemeen) 

kunnen er enkele belangrijke vragen gesteld worden. Een eerste betreft de vraag of elke algemene 

factor die voortvloeit uit een testbatterij steeds de g-factor voorstelt. Het antwoord hierop is: nee. 

Zo vertoont de algemene factor van de ASVAB meer overeenkomst met Gc, dan Gf of de g-factor. 

Afhankelijk van de inhoud van de sub-testen zal de algemene factor die eruit voortvloeit meer of 

minder overeenkomen met de g-factor of deelcomponenten ervan, zoals ze gedefinieerd zijn in 

het CHC-model. 

 Een tweede, cruciale vraag betreft het al of niet reëel zijn van g, Gc en Gf. Zijn het 

zogenaamde natural kinds ? Oftewel: bestaan ze écht of zijn het eigenlijk gewoon handige 

representaties die ons in staat stellen het geheel bevattelijk te maken, zonder dat er reële 

overeenkomst is met de werkelijkheid. Beide standpunten kunnen in zekere mate beargumenteerd 

worden: 

 Tegenstander stellen dat eenzelfde taak in feite een maat van Gc én van Gf kan zijn, 

afhankelijk van hoe vertrouwd de participant is met het testonderwerp. Men kan zich m.a.w. de 

vraag stellen of een vraagstuk, eens het antwoord gekend is, ooit wel überhaupt een predictor is 

geweest van vloeiende intelligentie. Cattell stelde bijvoorbeeld dat Gc in feite niet meer is dan 

(Gf)c, oftewel dat vloeiende intelligentie een voorbode is van gekristalliseerde intelligentie, en niet 

per se iets aparts. 

 Voorstanders stellen dat er wel een realiteit schuilt in het onderscheid Gc en Gf, met name 

dat vloeiende intelligentie beroep doet op het kortetermijngeheugen, en gekristalliseerde op het 

langetermijngeheugen. Indien ze beroep doen op verschillende verwerkingsprocessen, gaat het 

om bestaande verschillen, zogezegd. Volgens Jensen zouden specifieke hersenprocessen een rol 

spelen in alle intelligentietesten, zodoende g te verantwoorden. Ook merkt men leeftijdseffecten 

op inzake Gc en Gf, met dat Gf afneemt naarmate men ouder wordt, en dat Gc toeneemt. 

 

Johnson & Bouchards g-VPR-model 

Dit model bouwt eigenlijk voort op een model van Vernon (1964), waarin gesteld werd dat één 

algemene intelligentiefactor is die vergezeld wordt van twee subsidiaire factoren, met name een 

verbale en een perceptueel-motorische factor. Zij zouden zich allen orthogonaal gedragen in een 

klassiek driedimensionaal assenstelsel, waarbij g de y-as voorstelt, en de subsidiaire factoren de 

ondergeschikte x- en z-as. Het model voorzag geen aparte factor voor vloeiende intelligentie en 

incorporeerde ook geen aparte geheugenfactor (maar er werden wel verschillende soorten 

geheugen geïmpliceerd in de verbale en motorische componenten). 

 Johnson & Bouchard stelden een alternatief model voor waarbij een onderscheid werd 

gemaakt tussen 4 niveaus: individuele testen, specifieke vaardigheden, verbale, perceptuele en 

rotatievaardigheden, en algemene intelligentie g. Dit model kon de data beter verklaren dan 

andere modellen, zo bleek uit confirmatorisch onderzoek. Dit is waarschijnlijk een gevolg van het 

feit dat er geen vaag onderscheid wordt gemaakt tussen Gc en Gf. Het idee dat Gc een soort 

gerealiseerde Gf zou zijn (zoals Cattell het voorstelde) gaat tevens niet op, zo blijkt uit onderzoek. 

Indien Gc een gerealiseerde vorm van Gf zou zijn, dan zou Gf meer biologisch zijn en Gc meer 

een consequentie van omgevingsstimulatie. Dit impliceert dat Gf dus meer erfelijk zou moeten 

zijn, wat niet het geval is. 



 Het g-VPR model wordt ook neurowetenschappelijk ondersteund. Zo vindt men dat 

aandachtcontrole, neurale geleiding en plasticiteit van neurale connecties een systematisch 

verband vertonen met de g-factor. Het is ook aantoonbaar dat verschillende testen inzake bv. 

perceptie vs. rotatie gedeeltelijk op verschillende plaatsen in de hersenen lijken plaats te vinden. 

Er zou dus een biologische architectuur zijn die het g-VPR-model een grondslag geeft. Ook vindt 

men tussen mannen en vrouwen legitieme verschillen inzake rotatietaken, waar mannen 

gemiddeld genomen een licht voordeel hebben. 

  



Hoofdstuk 5 – Alternatieve intelligentietheorieën 

Inleiding 

We zien dat veel alternatieve intelligentietheorieën zijn ingebed in een grote onvrede omtrent 

klassiek intelligentieopvattingen. Lippmann stelt dat de gebruikte sub-tests toelaten om mensen te 

ordenen, maar niet op basis van feitelijke intelligentie. Hij stelt met andere woorden dat de 

gebruikte intelligentiematen niet valide zijn, maar een construct uit een labo. Sternberg 

formuleerde een genuanceerdere visie, waarbij hij stelde dat klassieke intelligentiemetingen wel 

intelligentie meten, zij het een klein deel van een groter spectrum dat nooit afdoende onderzocht 

is geweest. 

 

Gardners theorie van multipele intelligenties 

Gardner poneerde twee basisassumpties: er is géén één algemene intelligentiefactor (m.a.w. hij 

verwerpt het idee van de g-factor), en we hebben veel types van intelligentie. Gardner kwam tot 

die conclusie door een studie van biografieën van personen wiens intelligentie beschouwd wordt 

als van hoge kwaliteit (bv. Einstein, wiens cognitieve vaardigheden geprezen werden). Deze 

kwalitatieve, mens-wetenschappelijke aanpak bracht Gardner ertoe 7 onafhankelijke vormen van 

intelligentie te beschrijven, waarbij elke individuele vorm “een bio-psychologisch potentiaal 

voorstelt dat geactiveerd kan worden in een culturele setting met als doel het oplossen van 

problemen of het creëren van producten ter bevordering van de samenleving”.  

 De 7 vormen van intelligentie omvatten logisch-mathematische, linguïstische en 

ruimtelijke intelligentie (dewelke het meest overeenkomen met klassieke intelligentiematen), en 

vervolgens lichamelijk-kinesthetische intelligentie (het efficiënt gebruik van het eigen lichaam, 

door bv. topsporters), natuurlijke intelligentie (begrip van natuurlijke fenomenen), 

interpersoonlijke intelligentie (inzicht in interpersoonlijke relaties) en intra-persoonlijke 

intelligentie (inzicht in de eigen ervaring). 

 Wat betreft de vermeende onafhankelijkheid van de eerste drie componenten kan een 

eeuw aan intelligentieonderzoek het tegendeel bewijzen op empirische basis. Wat betreft de 

nieuwe vormen van intelligentie bestaan er veel vragen. Zo bestaat er sterke twijfel of 

kinesthetische intelligentie niet simpelweg een vaardigheid is. Natuurlijke intelligentie, of 

interesse/inzicht in biologische processen, vertoont inhoudelijk ook sterke overeenkomsten met 

klassieke intelligentiematen, waardoor er twijfels bestaan rond de vermeende onafhankelijk ervan. 

Intra- en interpersoonlijke intelligentie sluit echter wel meer aan bij hedendaags EQ-onderzoek 

(emotionele intelligentie).  

Wat betreft de theorie van de multipele intelligenties kunnen de kritieken gevat worden in 

twee statements, namelijk dat de onafhankelijkheid van de onderlinge soorten intelligenties 

betwijfeld kan worden, en ook dat er veel onduidelijkheid is rond de definitie van ‘intelligentie’ in 

deze theorie. Gardner hield vier criteria voorop waaraan voldaan moest zijn om te gelden als een 

‘intelligentie’: biologische grondslag, psychologische train- en onderscheidbaarheid, 

onafhankelijke ontwikkeling van de individuele soorten intelligenties én het gegeven dat het 

logisch formuleerbaar moet zijn (oftewel: elke intelligentie moet aan de basis gevat kunnen 

worden als een reeks bewerkingen die in symbolen weer te geven zijn).  

 



In de praktijk is de theorie van Gardner heel populair, met name in onderwijskundige middens, 

waarop het in essentie gericht is: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type intelligentie 

waar een kind goed in zou zijn. Deze populariteit is echter vooral een gevolg van de afkeer jegens 

het klassieke intelligentiemodel, dat als elitair en vrij onsympathiek ervaren wordt. De g-factor 

impliceert immers dat een lage score op één component zal resulteren in lagere scores voor andere 

factoren (wat in de werkelijkheid vrij waarschijnlijk is). Dit botst op het voorgehouden egalitaire 

onderwijsmodel dat vandaag vaak gehanteerd wordt, waarin ‘elk kind zijn eigen sterktes heeft’20  

Het moet echter gezegd zijn dat de pedagogische insteek op zich goed is, namelijk het 

opzoeken van sterktes in kinderen en die vervolgens stimuleren. Het feit is dat dit perfect zonder 

Gardner of zijn theorie van multipele intelligenties mogelijk is, aangezien klassieke 

intelligentiemodellen daar reeds in voorzien. 

 

Visser en collega’s (2006) voerden een uitgebreid empirisch onderzoek uit om de theorie van 

multipele intelligenties te toetsen en vonden géén bevestiging in hun data. Men vond heel sterke 

correlaties tussen intelligentievorm 1, 2, 3 en 5, dewelke evenwel aanleiding gaven voor een g-

factor. Gardner verwierp deze conclusies echter, zonder zelf weliswaar ooit empirisch onderzoek 

uit te voeren, zij het met een op zich geldig bezwaar: de tests zouden slecht geoperationaliseerd 

zijn. Hij weigerde echter om zelf ooit mee te werken met empirische onderzoekingen, waardoor 

zijn theorie in de wetenschappelijke sferen vaak gestrand achterblijft. 

 Het blijft tevens ook de vraag wat precies het voordeel zou zijn in zo’n brede opentrekking 

van het intelligentiebegrip. Waarom zouden elementen zoals kinesthetische vaardigheden 

überhaupt toegeschreven moeten worden aan intelligentie? Een goed psychologisch begrip is er 

een die afgegrensd is aan de hand van een eenduidige, strikte definitie. Er moet steeds op gelet 

worden dat een begrip geen té brede definitie krijgt, anders riskeer je het begrip zinledig en 

ontoepasbaar te maken. 

 Op pedagogische gronden is het wel degelijk zinvol om goed te kijken naar dagdagelijks 

cognitief functioneren, maar men moet het onderscheid behouden tussen wetenschappelijke 

theorieën en onderwijsbeleid; het is niet omdat een onderwijsmethodiek werkzaam is en 

maatschappelijke ondersteuning geniet, dat de theorie die desbetreffende aanpak verantwoordt 

ook correct is. 

 

Sternbergs theorie van succesvolle intelligentie 

Sternberg stelde dat er drie soorten intelligentie zijn: analytische, creatieve en praktische. De 

laatste twee zijn vormen van intelligentie die in feite complementair zouden zijn aan het klassieke 

intelligentiebegrip.  

 Wat betreft creativiteit moeten we de vaststelling maken dat het een moeilijk te 

operationaliseren begrip is; het laat zich niet eenvoudig meten. Vaak wordt creativiteit gemeten 

als een mate van divergente denkpatronen, maar dit is moeilijk te standaardiseren waardoor 

vergelijkingen tussen personen moeilijk zijn. Ook is geweten dat creativiteit geen normale 

verdeling volgt in de populatie, daar de meeste individuen weinig creatief zijn; het volgt een scheve 

 
20 Deze stelling spreekt de eigen theorie echter tegen, dewelke impliceert dat sommige individuen effectief laag 
zouden kunnen scoren op álle soorten intelligentie (zij het zonder onderlinge correlaties). 



verdeling. Creativiteit is ook heel domein-specifiek, oftewel: creatieve bijdragen die een persoon 

stelt limiteren zich vaak tot één concreet handelingsdomein (bv. schilderen), omdat desbetreffende 

individuen zich vaak ook heel intensief bezighouden met die ene handeling. Hierbij komen tevens 

motivatie- en sociale aspecten kijken. Zo vereist creativiteit een zekere inspanning aangezien 

goede ideeën zelden uit de lucht komen vallen. Creativiteit wordt eveneens beperkt in de tijd door 

andere verplichtingen en financieel kan het veel vragen. 

 Praktische intelligentie betreft de mate waarin men concrete dagdagelijkse handeling 

praktisch kan aanpakken op een efficiënte wijze. Theoretisch heeft het een nauw verband met 

gekristalliseerde intelligentie, omdat dit ook elementen van ‘leren’ en ‘efficiëntie’ omvat. In welke 

mate deze vorm van intelligentie dus complementair is of niet, valt nog te betwisten. Inhoudelijk 

heeft praktische intelligentie tevens het probleem dat vage problemen automatisch vage 

oplossingen teweeg zullen brengen, dit ten aanzien van academische problemen waarin een 

duidelijke, onbetwistbare oplossing gevonden kan worden (in de meeste gevallen). Hoe je de 

openheid van een probleem zou kunnen controleren bij de meting van deze vorm van intelligentie, 

is op zich nog de vraag. 

 Een onderscheid dat Sternberg zelf niet maakte, maar dat wel noodzakelijk is, betreft het 

verschil tussen praktische intelligentie en impliciete kennis. Praktische intelligentie betreft het 

kunnen omgaan met praktische, alledaagse problemen, wat op zich aangeleerd kan worden in een 

schoolcontext. Dergelijke kunde wordt in de bedrijfspsychologie vaak getest aan de hand van een 

situationele beoordelingstaak, waarbij het probleemoplossend vermogen van een participant 

wordt gecontrasteerd met een expertoordeel. Impliciete kennis betreft meer de opgedane kennis 

van een individu, zonder voorafgaande expliciete instructies of onderwijzing; het gaat dan puur 

over het contact met problemen en het functioneren van individuen in bepaalde omgevingen. 

 

Sternberg heeft effectief getracht deze drie vormen van intelligentie te operationaliseren en 

empirisch te onderzoeken (in tegenstelling tot Gardner). Hierbij moeten de drie vormen effectief 

gemeten kunnen worden, dienen ze een redelijk onafhankelijkheid te vertonen en moet elke vorm 

van intelligentie een specifieke voorspellende waarde hebben die níét in de g-factor teruggevonden 

kan worden. 

 Sternberg voerde een 3x3 experimenteel design uit op Yale-studenten in spe (bij wijze van 

voorbereidende cursus), waarbij zij geëvalueerd en getraind werden op academische, creatieve en 

praktische vaardigheden. De resultaten die hieruit voortvloeiden worden betwist, maar kunnen 

deels teruggevoerd worden naar de homogeniteit van de onderzochte steekproef. De verwachting 

van Sternberg was dat indien men het onderwijs afstemt op de intelligentie waarop een individu 

hoog scoort, de leerwinst hoger zou moeten zijn. Hiervoor vond hij dus niet veel evidentie. 

 Om het euvel van de homogeniteit te omzeilen stelde Sternberg een nieuw onderzoek op 

poten (RAINBOW), waaruit een incrementele validiteit ten aanzien van creatieve vaardigheid 

geobserveerd kon worden, maar daar bleef het ook bij. 

 In andere studies kon Sternberg wel occasionele evidentie vinden in het voordeel van zijn 

theorie. Zo kon hij aan de hand van scores op situationele beoordelingstesten (~een maat van 

praktische intelligentie) voorspellingen maken omtrent het al dan niet slagen van individuen in 

een MBA-programma. Onderzoek dat uitgevoerd werd in het leger, waarin individuen een 

gelijkaardige test moesten afleggen (die georiënteerd was rond militaire handelingen), 



rapporteerde correlaties gevonden te hebben met beoordelingen door peers inzake praktische 

vaardigheden21.  

 

Ter evaluatie van de theorie van Sternberg kan gesteld worden dat de kritiek op klassieke IQ-

benaderingen onterecht is; in empirisch onderzoek komt weinig evidentie naar voren die zijn 

theorie ondersteunt. Creativiteit als een variabele werd wel geherwaardeerd onder invloed van 

Sternbergs onderzoek, alsook specifieke en impliciete kennis. Ondanks dat het geheel aan studies 

geen sterke effecten kon presenteren, wijst het wel op het mogelijk belang van de door Sternberg 

benoemde complementaire componenten aan de klassieke intelligentiebenadering. 

 

Ackermans PPIK-theorie 

Ackerman vertrok vanuit de paradoxale observatie dat vloeiende intelligentie erop achteruit lijkt 

te gaan indien men veroudert. Dit is vreemd, aangezien ouderen vaak topposities hebben in de 

maatschappij, waarin een zekere flexibiliteit in probleemoplossende/vloeiende intelligentie juist 

nodig is. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de opgedane kennis die in gekristalliseerde 

intelligentie vervat zit (~inzicht en ervaring) het tekort aan vloeiende intelligentie ruim 

compenseert, met name door de gespecialiseerde kennis die is opgedaan in functie van de 

toppositie die bekleed wordt. 

 Bijgevolg stelde Ackerman voor een onderscheid te maken tussen Gc als klassieke 

gekristalliseerde intelligentie dat peilt naar algemene kennis die gedeeld wordt met veel andere 

mensen, en Gk als specifieke kennis die geaccumuleerd is ten gevolge van de niche waarin men als 

volwassene functioneert. Meer bepaald stelde hij voor intelligentie en cognitieve ontwikkeling te 

bestuderen in relatie met een reeks persoonlijkheidsdimensies. Deze interacties omvatten 

intelligentie als proces (Gf), persoonlijkheid, interesses en intelligentie als kennis. Deze vier 

trekcomplexen komen dan samen in het PPIK-model. Tevens onderscheidde hij vijf 

kennisdomeinen: natuurwetenschappen, wiskunde, kunst & cultuur, literatuur en sociale 

wetenschappen. Voor elk van deze kennisdomeinen heeft Ackerman testen ontwikkeld om te gaan 

kijken hoe die verband 

hielden met Gf, Gc en leeftijd, 

waarbij een vrij typisch 

patroon kon onderscheiden 

worden: kennis in positieve 

wetenschapsdomeinen zijn 

sterker gecorreleerd met Gf 

en ouderen lijken beter te 

presteren op elementen uit 

Gc.  

 

Ackerman vond evidentie voor zijn vier trekcomplexen die samenhangen in een cross-sectioneel 

onderzoek: een wetenschappelijk-wiskundig trekcomplex (~mensen die geïnteresseerd zijn in 

 
21 De correlatie was echter enkel bovendien indien het oordeel van superieuren gerelateerd werd aan de 
beoordelingstestscores. Indien men een beoordeling van inferieuren vroeg, keerde de correlatie zich om. Dit 
kan wijzen op iets, maar mogelijks ook op niets. 



praktische en abstracte problemen, die hoog scoren op Gf), een conventioneel trekcomplex 

(~mensen die traditionele interesses hebben, hoog scoren op consciëntieuze maten, maar op 

intelligentiematen redelijk wat variabiliteit vertonen), een sociaal trekcomplex (~macht vs. sociale 

relaties; mensen die veel sociale interesses vertonen) en een intellectueel-cultureel trekcomplex 

(~mensen die geïnteresseerd zijn in kunst en literatuur en een open persoonlijkheid tenderen te 

hebben). 

 Ackermans belangrijkste bijdragen aan het intelligentieonderzoeksveld zijn de intrede van 

persoonlijkheidstrekken als wederzijdse invloed op intelligentie en het feit dat domeinkennis een 

belangrijk en vaak genegeerd aspect vormt van volwassen intelligentie; het wordt te weinig 

meegenomen in de klassieke intelligentiebenadering. 

 

Persoonlijkheid en intelligentie 

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het ‘kunnen’ en ‘willen’ beoefenen of uitvoeren 

van bepaalde handelingen (resp. intelligentie en motivatie). Het is een feit dat mensen verschillen 

in de mate waarin ze geïnteresseerd zijn in bepaalde informatie of handelingen, oftewel: ze 

vertonen differentiële intellectuele engagementen. Motivatie speelt in die zin een sterke rol in de 

ontwikkeling van cognitief functioneren, aangezien het individuen kan aanzetten tot bv. het 

dagelijks lezen van een krant waardoor verbale vaardigheden erop vooruit zullen gaan. 

 Zelfdiscipline is naast intelligentie een belangrijke voorspeller van succes, met name 

gewetensvolheid. Het voorspelt tevens schooluitslagen en de mate waarin een kind uitstel van 

beloning bij zichzelf kan afdwingen voorspelt SAT-scores op 15-jarige leeftijd (zie Marshmallow-

test Mischel et al., 1970; Shoda et al., 1990)22. 

 

Algemene evaluatie van de alternatieve theorieën 

De stelling dat klassieke intelligentiematen slechts een onbelangrijk deel van het 

intelligentiespectrum zou weergeven, is gewoonweg foutief; de grootste effecten worden steevast 

teruggevonden in de klassieke intelligentiebenaderingen. Dit betekent echter niet dat er geen 

ruimte is voor verbetering. Zo is er zeker nood aan een 

paradigmashift, waarbij intelligentie niet als een soort 

heilig unicum mag gezien worden, maar als een 

element dat in interactie staat met motivatie, 

persoonlijkheid en omgevingsfactoren. Als empirische 

wetenschap is het intelligentieonderzoek genoodzaakt 

deze invloeden te erkennen, maar onderzoek 

desbetreffende hoort wel steeds adequaat en 

wetenschappelijk verantwoord te zijn. 

  

 
22 Deze test wordt vandaag de dag fel bekritiseerd omdat er veel methodologische tekortkomingen zouden zijn 
én omdat replicatiestudies geen even sterke resultaten hebben kunnen presenteren. 



Hoofdstuk 6 – Informatieverwerkingsbenadering 

De cognitief-psychologische benadering 

Het idee van de cognitief-psychologische benadering houdt in dat het cognitief functioneren van 

een individu opgesplitst kan worden in zijn elementaire taken/processen en sub-processen. In die 

zin kan probleemoplossend gedrag begrepen worden als een functie van beschikbare informatie 

(opgeslagen in het langetermijngeheugen) en de verwerkingscapaciteit van een individu om met 

die informatie in situ aan de slag te gaan. 

 De benadering kent een historische evolutie waarbij Galton en Wissler aanvankelijk weinig 

succes boekten met deze methodiek. Galton & Cattell trachtte intelligentie te onderzoeken als een 

maat van verwerkingsefficiëntie (aan de hand van eenvoudige taken) en Wissler probeerde 

hiermee schoolresultaten te voorspellen. Zijn bevindingen konden geen correlatie noch enige 

predictieve waarde toeschrijven aan de testresultaten wat betreft later academisch functioneren. 

Belangrijk hierbij is te benadrukken dat zij gebruikt maakten van interindividuele verschillen aan 

de hand van maten die weinig betrouwbaar waren, maar de conclusie die vervolgens geuit werd 

had wel heel concrete gevolgen: intelligentieonderzoek zou zogenaamd niet zinnig zijn, waardoor 

het zich afbrak van de klassieke cognitief-psychologische benadering en een verdere ontwikkeling 

genoot bij Alfred Binet, die hogere mentale processen kon meten aan de hand van relatief 

eenvoudige taken. Cognitief-psychologen werkten zelf verder aan een strikt-experimentele 

benadering waarbij zij het doel voor ogen hielden de elementaire elementen van cognitieve taken 

te identificeren. 

 Typisch aan de cognitief-psychologische benadering is dat men vertrekt bij sensorische 

input die door middel van een reeks hersenprocessen in het langetermijngeheugen en 

werkgeheugen opgeslagen wordt. Dit zou uiteindelijk via-via moeten leiden tot een beslissing om 

een bepaald gedrag te stellen. Men spreekt van het zogenaamde schoolbordmodel van de 

cognitieve architectuur, waarbij nieuwe informatie waargenomen en geclassificeerd wordt in 

functie van informatie in het langetermijngeheugen. Het werkgeheugen dient om interne 

representaties actief te houden en executieve processen (bv. aandachtsprocessen) stabiel te 

houden, waardoor het gelijktijdig uitvoeren van taken in zekere mate mogelijk wordt. Het 

werkgeheugen dient dus als het schoolbord waarin huidige processen plaatsvinden. 

 

Snelheid van mentale processen 

Donder was de eerste die trachtte een methodiek te ontwikkelen waarin de elementaire processen 

van cognitieve processen geïsoleerd en gemeten konden worden. Zijn paradigma bestond erin het 

verschil in reactietijden te berekenen tussen onafhankelijke seriële verwerkingstaken. Meer 

bepaald redeneerde hij dat de tijd die een element van een cognitief proces in beslag neemt, in feite 

het verschil is tussen de tijden die benodigd zijn om een gans proces te voltrekken waarin eenmaal 

wel en andermaal niet het desbetreffende elementaire proces in vervat zit. 

 Een fundamenteel probleem inzake het reactietijdparadigma was echter het fenomeen van 

de speed accuracy tradeoff, waarbij men gelimiteerd werd door het feit dat individuen die sneller 

antwoordden ook tendeerden vaker fouten te maken. Men kon dus enkel gebruik maken van 

correcte antwoorden indien men wenste elementaire processen in kaart te brengen die een 



reflectie zijn van een succesvol cognitief proces. Hierdoor werd het een vereiste om heel wat meer 

trials te gebruiken, opdat er voldoende correcte antwoorden konden verkregen worden. 

 De oudste bevinding van Donder dateert van 1885, wanneer hij aantoonde dat de 

keuzereactietijd omtrent het beslissen welk lichtje uit een set lichtjes geflikkerd heeft, een lineair 

verband houdt met de hoeveelheid distractorlichtjes die aanwezig zijn. De taak wordt mentaal 

complexer en vraagt relatief steeds meer tijd, die toegeschreven kan worden aan de bijkomende 

mentale processen per toegevoegd distractorlichtje. 

 

Vanuit het intelligentieonderzoek was er interesse om te zien of er verband was tussen 

keuzereactietijden en intelligentie, waardoor Donders paradigma in de jaren ’60-’70 hernomen 

werd. Uit meta-analyses is uiteindelijk gebleken dat er een negatieve correlatie bestaat tussen 

fluctuaties in keuzereactietijd en de IQ-scores van datzelfde individu. Dit is logisch, aangezien 

hogere reactietijden gepaard gaan met lagere IQ-scores. Dit kan ook visueel geobserveerd worden 

door fluctuaties van het intercept, namelijk: indien een individu een hoger IQ vertoont, zal dit zich 

reflecteren in een lager intercept van het lineair verband. Dit houdt in dat dergelijke individuen 

lagere reactietijden zullen vertonen over de volledige lijn23. 

 De initiële interpretatie die hieraan gebonden werd is dat het verband een direct gevolg 

zou zijn van verschillen in de efficiëntie van informatieverwerking, wat overeenkomt met het oude 

idee van Galton over intelligentie als een overall constitutional fitness. Dit zou impliceren dat een 

gelijkaardig verband teruggevonden zou moeten worden op andere soorten reactietijden.  

 Zo werd er onderzoek uitgevoerd op identificatiereactietijden aan de hand van o.a. een 

lexicale identificatietaak (waarbij men op verschillende moeilijkheidsniveaus een oordeel diende 

te vellen tussen twee stimuli). Men vond specifiek dat cognitief complexere taken een steeds 

sterker verband vertoonden met intelligentie: wanneer men vraagt aan participanten om een 

onderscheid te maken tussen de fysische identiteit van twee letters (oftewel: zijn twee letters wel 

of niet gelijk), kon men geen verschil opmerken tussen intelligente en minder intelligente 

individuen. Wanneer de taken echter complexer werden, zoals identificatieoordelen rond de 

naamidentiteit van letters (a-A), de lexicale identiteit van woorden (Kameel-Meelak) en 

semantische identificatie (Kameel-Dier), hadden intelligentere personen een groeiend voordeel ten 

aanzien van minder intelligente personen. 

 Een andere reactietijdtaak behandelde inspectietijden, waarbij men beoogde te 

identificeren hoeveel tijd individuen nodig hadden om 75% correcte antwoorden te geven. Vaak 

betrof dit taken waarbij men moest aangeven of drie lijnstukken wel of niet even lang zijn, waarbij 

de stimuli steeds vager worden en mettertijd de antwoordpatronen een 50/50 kans worden, omdat 

men feitelijk gokt. Het voordeel van deze soort taken ligt in het gegeven dat er geen mechanische 

of fysische sub-taken aan verbonden zijn (~men moet geen knop indrukken). Uit dergelijk 

onderzoek blijken inspectietijden een correlatie van -.3, -.4 te hebben met intelligentie, maar deze 

moet een kanttekening krijgen: er was een algemene beperking van bereik door de homogeniteit 

van de onderzochte steekproeven (~studenten) en een tekort aan proeftrials. Indien men hiervoor 

 
23 Indien men begint met veel distractorlichtjes en incrementeel afneemt, zal de correlatie met het gewicht 
omkeren, dit vanwege een leereffect. In een dergelijk paradigma zullen intelligentere personen steeds sneller 
reageren naarmate het aantal lichtjes afneemt. Een gelijkaardige, maar minder uitgesproken versnelling zal 
plaatsvinden bij minder intelligente participanten. Reactietijden zijn dus onderhevig aan leereffecten! 



controleert, bekomt men correlaties tot wel -.7! Er blijven echter twijfels bestaan rond de validiteit 

van deze vondsten, voornamelijk door een eerder gematigde temporele stabiliteit van .6, oftewel: 

er is relatief weinig test-hertestbetrouwbaarheid (hiervoor kan echter gecontroleerd worden). Een 

iets crucialer probleem is de vondst dat na uitgebreide oefening de effecten zo goed als volledig 

verdwijnen; het leereffect doet het verband met interindividueel IQ teniet, dus rijst de vraag of het 

überhaupt ooit iets te maken had met de g-factor. 

 Men is later ook gaan kijken naar correlaties tussen inspectietijdtaken en WAIS/WISC-

scores. De hoogste correlaties werden gevonden met picture completion, blokpatronen en digit 

symbols (dewelke een relatief lage lading hebben op de g-factor). Een eerder lage correlatie werd 

gevonden met informatiematen, woordenschat, rekenen en verbaal begrip (dewelke juist hoog 

laden op de g-factor). Het valt dus te betwisten dat reactiesnelheden verband houden met de g-

factor, wat evidentie biedt tégen het idee van Galton over intelligentie als overall constitutional 

fitness. 

 De conclusie van reactietijdonderzoeken en intelligentiematen is dat er op zich weinig 

evidentie is dat reactietijden volgens de cognitief-psychologische benadering betrekking heeft op 

de efficiëntie van informatieverwerking, aangezien we verwachten dat dit elementair is aan de g-

factor. Inspectietijden meten een proces dat niet de grondslag is voor de g-factor, maar wél de 

grondslag vormt voor enkele specifieke intelligentiefactoren (bv. reactietijden bij verbale taken 

correleren met verbaal IQ, maar niet systematisch met de g-factor). 

 

Werkgeheugen en algemene intelligentie 

Wat betreft de geheugenwerking dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen het 

langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen, waarbij de laatste gezien wordt als een soort 

combinatie van modaliteit-specifieke, onafhankelijke slaafsystemen (de fonologische loop & het 

visuo-spatiaal schetsblad) met het werkgeheugen van een centrale verwerker die informatie 

geactiveerd kan houden, zij het voor een beperkte tijd (voor bv. achterwaartse cijferreeksen 

opzeggen). 

 Geheugenspantaken worden gehanteerd als proxy voor de kracht van het werkgeheugen, 

ofte de centrale verwerker. Dergelijke taken betreffen bv. het herhalen van het laatste woord van 

een reeks zinnen. Over het algemeen vertonen geheugenspantaken een zekere 

inhoudsspecificiteit, met name dat er een correlatie is van .50 tussen leesspan en verbaal begrip; er 

is m.a.w. een zekere constructonzuiverheid in de meting, maar op het einde van de rit behoudt 

men vaak één factor op basis van de geheugenspantaken die .64 correleert met de g-factor. 

 Er zijn verschillende functies van de centrale verwerker die een bijdrage kunnen leveren 

aan hetgeen geobserveerd wordt in de testdata: geheugenspan, kortetermijngeheugen zonder 

verwerking van informatie, aandachtcontrole zonder geheugencomponent, verwerkingssnelheid 

en de capaciteit om mentale processen op te volgen/te traceren. 

 Men bekomt over het algemeen echter vrij inconsistente bevinden, met name vindt men 

grote verschillen in onderzoeken tussen landen. In de VS komt aandachtcontrole als belangrijkste 

uit de bus, maar elders is het soms geheugenspan, het opvolgen van mentale processen… vaak 

heeft het echter vooral te maken met de studieopzet en niet zozeer met culturele verschillen. Men 

vindt namelijk relatief gelijkaardige resultaten in Griekse ten aanzien van Chinese studies, 

alhoewel daar zeker populatie- en contextspecificiteit grondig verschillen.  



 Het idee dat slechts één factor de link zou kunnen leggen tussen de g-factor en 

verwerkingsprocessen is vrij naïef. Brunswick gaf aan dat er een zekere symmetrie nodig is tussen 

het verklarend mechanisme en hetgeen verklaard moet worden. Een omvattend, breed concept 

als de g-factor zal wellicht niet op een zinnige manier verklaard kunnen worden aan de hand van 

een enkelvoudig proces op informatieverwerkingsniveau. De g-factor is een samenspel van 

verschillende processen, een systeem, en dus is het aangewezen om een verklarend mechanisme 

in de vorm van een systeem met gelijkaardige complexiteit te zoeken. Zo zullen de individuele 

componenten van het werkgeheugen vermoedelijk elk op hun eigen manier een zekere invloed 

uitoefenen op intelligent functioneren, maar kunnen deze er op verschillende manier uitkomen 

afhankelijk van de aspecten die onderzocht zijn in een bepaalde studie. 

 

Verbaal begrip 

Een hoge verbale competentie gaat niet per gepaard met hoge logische of mathematische 

vaardigheden, maar een lage verbale competentie lijkt wel verband te houden met eerder lage 

logische en mathematische competenties. Verbaal begrip kan dus gebruikt worden als een proxy 

om mentaal functioneren in de bredere zin te helpen kaderen. 

 De eerste vraag die gesteld moet worden gaat over de definitie van taalbegrip. Kintsch 

beschouwde het als een interactief proces met feedback tussen een laag begripsniveau, waarbij 

basaal woordbegrip en syntax worden behandeld (de individuele woorden dienen eerst op zichzelf 

en in zinsverband begrepen te worden) en een hoog begripsniveau, waarbij een tekst- en 

situatiemodel worden bijgehouden (het begrijpen van een volledige tekst gaat gepaard met het 

begrijpen van die tekst in de context).  

 Linguïstische vaardigheden op een laag niveau tonen interessante verbanden met de g-

factor. Zo is woordkennis van de WAIS hoog-ladend op de g-factor (.80), maar woordkennis op 

zich is geen informatieverwerkingscomponent. De snelheid waarmee informatie opgehaald 

wordt, daarentegen, is er wél zo een. Vreemd genoeg worden er echter geen individuele 

verschillen opgemerkt in semantische priming-taken en hun relaties met de g-factor, hoewel dit 

een excellent voorbeeld is van informatieverwerkingssnelheid. Wel ziet men een effect van het 

werkgeheugen op het niveau van zinsherkenning: mensen met een groter werkgeheugen zijn 

gemiddeld genomen sneller (~efficiënter), maar naarmate de zinnen meer ambigu worden, zullen 

ook zij vertragen. Er is dus een dubbele differentiatie. 

 Ten slotte ziet men ook vaak effecten van hogere-orde processen van begrip, in die zin dat 

tekst- en situatiemodellen een complexe wisselwerking tussen het werk- en langetermijngeheugen 

impliceren. Hier krijgt de wetenschap echter te maken met het probleem van onderscheid tussen 

culturele achtergrond en vaardigheid. 

 

Visueel-ruimtelijk redeneren 

In het CHC-model worden beide elementen (visueel en ruimtelijk) samengenomen tot één 

intelligentiecomponent: Gf. In het g-VPR model wordt er echter een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen perceptuele/visuele elementen enerzijds, en rotatie-/ruimtelijke vaardigheden 

anderzijds. De visuele component betreft het kunnen waarnemen van objecten in het visuele veld, 

ze te herkennen en te analyseren. Ruimtelijke vaardigheden gaan een stap verder, waar het subject 



nu ook objecten dient te manipuleren met het zogenaamde ‘geestesoog’. De vraag blijft echter of 

deze samen moeten begrepen worden onder een algemene noemer Gf of niet. 

 Typische testen omtrent Gf omvatten closure of forms (waarbij men complexe visuele 

afbeeldingen te zien krijgt die op het eerste zicht bestaan uit random samengestelde stippels en 

vlakken, maar waarin men een eenduidige figuur moet differentiëren, speed of closure (waarbij 

men zo snel mogelijk het aantal aanwezige doelwitten moet benoemen in een scène), visualization 

(waarbij men zo goed mogelijk figuratieve informatie mentaal moet gaan voorstellen) en memory 

for shapes (waarbij men zo goed mogelijk tijdelijk informatie moet opslaan in het werkgeheugen; 

dit gebeurt dan vermoedelijk met het visuospatiaal schetsblad). De tests zijn onderling sterk met 

elkaar gerelateerd, wat op zich een argument is voor een samengesteld begrip van perceptuele en 

ruimtelijke vaardigheden. 

 Visuele voorstellingstaken hebben aangewezen dat het uitvoeren van bewerkingen op 

waargenomen en ingebeelde figuren gebruik maakt van eenzelfde soort mentale operaties. 

Mentale rotatietaken worden op zich vaak bestudeerd aan de hand van reactietijdstudies, waarbij 

men zo snel mogelijk dient te beslissen of een geroteerde letter dezelfde oriëntatie heeft als of een 

spiegelbeeld vormt  van een oorspronkelijke letter. Wat men in dergelijke studies terugvindt, is 

niet enkel het feit dat sommige mensen zo’n taken sneller en accurater kunnen uitvoeren, mar ook 

dat indien een target afwijkt van een geprediceerde positie, de reactietijden toenemen omdat het 

brein moet compenseren voor de foutieve informatie.  

Interindividuele verschillen in prestaties op dergelijke matchingtaken correleren over het 

algemeen níét met gekristalliseerde intelligentie, een beetje met visualisering en ook niet met 

snelheid. Een complexere opteltaak correleert echter substantieel met Gf, maar begint ook te 

correleren met gekristalliseerde intelligentie. Rotatietaken correleren met elke van voorbenoemde 

intelligentiecomponenten, en een combinatie van rotatietaken met een opteltaak correleert hoog 

met Gf, en opnieuw ook met 

Gc en snelheid.  

In dergelijke studies 

vindt men zo dus evidentie 

voor het idee dat mentale 

bewerkingen inwerken op 

interne representaties van 

externe stimuli, een 

zogenaamd ruimtelijk IQ, 

waarmee mentale representaties geconstrueerd, vastgehouden en gemanipuleerd kunnen worden. 

Hierbij gaat het niet per over bewuste waarnemingen, wat gereflecteerd wordt in de verschillen 

die er tussen mannen en vrouwen geobserveerd kunnen worden, wat niet te wijten is aan 

systematische verschillen in de competentie om bewust waar te nemen.  

Ruimtelijke oriëntatie is een concept dat moeilijk te meten is met klassieke IQ-tests, maar 

in de tijd dat deze ontwikkeld werden, waren er ook relatief weinig technologische mogelijkheden 

om zoiets te onderzoeken. Vandaag de dag kan men met behulp van virtuele omgevingen veel 

concreter onderzoek doen desbetreffende. Over het algemeen wordt bevonden dat er grote 

individuele verschillen zijn in hoe ruimtelijke taken worden aangepakt. Mannen tenderen gebruik 

te maken van een mentale kaart, terwijl vrouwen tenderen om ruimtelijke oriëntatie te 



verwezenlijken via herkenningspunten in de omgeving. Het ene sluit het andere natuurlijk niet 

uit. De bijdrage van de informatieverwerkingsbenadering blijft echter beperkt, aangezien er veelal 

gebruikt wordt gemaakt van gelijkaardig, zo niet hetzelfde stimulusmateriaal. 

 

Conclusies 

Individuele verschillen in informatieverwerkingscapaciteiten dragen betekenisvol bij tot 

individuele verschillen in cognitieve vaardigheden. Ze zijn echter niet hetzelfde: 

informatieverwerkingscapaciteiten leggen eerder beperkingen op aan intelligentie, en de aard van 

die beperkingen hangt af van populatie tot populatie (bv. jongeren vs. ouderen). 

  



Hoofdstuk 7 – Intelligentie en de hersenen 
Het functioneren van de hersenen kan het best per metafoor bestudeerd worden. In principe lijkt 

de werking van de hersenen sterk op dat van een orkest. Zo kan er onderzocht worden of er 

verbanden bestaan tussen de grootte van het orkest en de kwaliteit van de muziek die gemaakt 

wordt. Wat gebeurt er indien er bepaalde musici wegvallen? Is het wegvallen van bv. de 

trompettist even problematisch voor elk muziekstuk, of zullen er bepaalde melodieën zijn waarbij 

diens afwezigheid weinig consequenties met zich meedraagt? Welke bijdrage levert elk individueel 

muziekinstrument tot de constructie van het geheel? Beïnvloeden de differentiële kwaliteiten van 

de verschillende musici het effect van het gehele muziekstuk, of compenseren zij elkaar in zekere 

mate? Indien de dirigent afwezig zou zijn, zou er zelfs überhaupt harmonische muziek kúnnen 

geproduceerd worden?  

 De muziek, oftewel het geheel aan hersenprocessen, is een opkomend kenmerk; het geheel 

van alle elementen samen produceert de uiteindelijke muziek. Het is niet omdat één deelproces 

minder goed wordt uitgevoerd, dat bijgevolg het volledige samenspel niet langer operabel is. 

 

De structuur van de hersenen 

De hersenen kunnen anatomisch opgedeeld worden in 

vier hersenkwabben, of lobben: de frontale, de 

pariëtale, de temporale en de occipitale lob. Deze 

worden geaccompagneerd door een cerebellum, 

oftewel de kleine hersenen. Achter deze buitenste 

structuur verschuilen zich meerdere subcorticale 

structuren, waaronder de gyrus cinguli (die instaat 

voor o.a. corticale communicatie), en het limbisch 

systeem (~hippocampus en amygdala) 24 , dewelke 

instaat voor hoofdzakelijk emotionele verwerkings- 

processen en het detecteren van relevante informatie. 

 In de neuroanatomie worden specifieke termen 

gehanteerd om te verwijzen naar deelelementen van de 

hersenen. ‘Frontaal’ en ‘posterieur’ verwijzen naar de 

voorste en achterste gebieden van de hersenen, ‘ventraal’ 

en ‘dorsaal’ naar respectievelijk de onderkant (~de buik) 

en de bovenkant (~de rug), en mediaal vs. lateraal, 

waarbij men verwijst naar de binnenkant, dan wel de 

buiten- of zijkant van de hersenen.  

 Op functioneel niveau zien we dat somato-sensorische en motorische informatie 

contralateraal worden afgebeeld, oftewel: de zenuwbanen die deze informatie van en naar 

desbetreffende hersenstructuren en lichamelijke regio’s moeten geleiden, kruisen terug hoogte 

van het ruggenmerg naar de andere zijde van het lichaam (bv. de linkerhand wordt gecodeerd in 

de rechterhersenhelft). Verder is er ook een vrij consistente lateralisatie van bepaalde functionele 

 
24 Het limbisch systeem is, in tegenstelling tot de grote lobben en bv. de gyrus cinguli, niet gedefinieerd op 
basis van anatomische gelijkheden, maar op basis van functionele samenhorigheid.  



hersenregio’s aanwezig over individuen heen. Zo zullen taalfuncties veelal in de linkse hemisfeer 

gecodeerd worden, maar dit neemt niet weg dat er interindividuele verschillen mogelijk zijn (zo 

zijn er zeker ook personen wiens taalcentra zich in de rechterhersenhelft hoofdzakelijk 

voordoen)25. 

 Wat betreft de neuronale structuur wordt een onderscheid gemaakt tussen de grijze en de 

witte stof, waarbij de grijze stof de cellichamen van de neuronen omschrijft en de witte stof de 

zenuwbanen voorstelt (~de axonen). De cortex bestaat uit dergelijke grijze stof, en onder de 

corticale buitenkant van de hersenen bevinden zich de witte-stofbanen. In deze witte stof kunnen 

zich evenwel nog grijze-stofkernen voordoen, waar clusters cellichamen gegroepeerd zijn (bv. de 

hippocampus).  

 

Technologieën 

Om hersenen te onderzoeken bestaat er een veelheid aan verschillende technologieën. Historisch 

is postmortem onderzoek de meest gebruikte vorm van hersenonderzoek, maar dit limiteert 

research tot het vaststellen van anomalieën ná het overlijden van een individu. Men was zo wél in 

staat om gedragsveranderingen of -afwijkingen toe te schrijven aan bepaalde anatomische 

verschillen tussen de hersenen va de getroffene en die van een gezond individu. 

 Vandaag de dag maken onderzoekers gebruik van verschillende soorten technologieën die 

ons in staat stellen de hersenen in vivo te bestuderen. Zo kan men aan de hand van X-stralen de 

hersenen digitaal in kaart brengen, maar ook via CAT (computed axial tomography), MRI 

(magnetic resonance imaging), DTI (diffusion tensor imaging), PET (positron emission 

tomography), f-MRI (functional magnetic resonance imaging) en EEG/ERP (elektro-

encefalografie/event-related potentials),. De meeste technologieën (CAT, DTI, PET, MRI) 

worden gebruikt om anatomische beelden te maken van de hersenen, en zij verschillen vaak in 

spatiale en temporele resolutie. Aan de hand van technologieën als f-MRI en EEG/ERP-scans zijn 

we echter ook in staat om live-hersenprocessen te observeren. Zo wordt f-MRI gebruikt om 

metabole processen in kaart te brengen (~er wordt verondersteld dat actieve hersengebieden meer 

zuurstof verbruiken en in die zin is f-MRI een maat van relatief zuurstofverbruik), en EEG/ERP 

kan elektrische activiteit ter hoogte van de cortex waarnemen. 

 

Bij gebruik van dergelijke technologieën wordt men geconfronteerd met drie grote problemen. 

Ten eerste bezitten de verschillende apparaten niet steeds een even kwalitatieve temporele en 

spatiale resolutie. Zo kunnen CAT, PET en MRI accuraat meten tot op millimeterniveau (maar 

dus nog geen individuele neuronen), waar maten als EEG daar aanzienlijk in tekortschieten. EEG 

vertoont echter een veel sterkere temporele resolutie dan bv. f-MRI waar gewerkt wordt met 

BOLD-reacties (~blood oxygen level dependent), waar een zekere temporele delay in zit26. 

 
25 Deze lateralisatie impliceert níét dat dergelijke functionele regio’s exclusief zich in de rechter-, dan wel 
linkerhersenhelft voordoen. Er zullen steeds in beide hersenhelften centra voor bv. taal aanwezig zijn, maar bij 
veel personen zal deze in de rechterhersenhelft zowel functioneel als anatomisch véél sterker ontwikkeld zijn. 
26 Een hersenregio die actief wordt, zal eerst de reeds aanwezige zuurstof verbruiken, waardoor er een tijdelijk, 
plaatselijk O2-deficiet zal ontstaan dat gecompenseerd wordt door toegenomen zuurstoftoevoer, maar hierop 
zit dus een relatieve delay ten aanzien van de hersenactiviteit waarin men feitelijk geïnteresseerd is. 



 Een tweede probleem betreft het kunnen onderscheiden van feitelijke signalen en ruis. Op 

individueel trialniveau is het zo goed als onmogelijk om signaal van ruis te onderscheiden, ook 

omdat er een substantiële marge is waarbinnen bv. EEG-signalen zich zullen manifesteren 

(~eenzelfde meting zal op EEG-golven een ogenschijnlijke kriskras opeenhoping zijn van 

elektrische signalen waar ruis het onmogelijk maakt om op individueel niveau iets zinnigs te gaan 

formuleren op basis van het verkregen signaal). Dit kan opgelost worden door te gaan middelen, 

waarbij over individuen heen een gemiddeld patroon geïdentificeerd zal kunnen worden en 

verondersteld wordt dat de individuele ruiselementen van de individuen zich uitbalanceren. Zo 

krijgt men een beeld van hoe een ‘gemiddeld’ brein een bepaald proces manifesteert, maar dit 

veroorzaakt tevens het onvermijdelijk teloorgaan van individuele verschillen (hoewel men juist 

hierin geïnteresseerd is). De steekproef waarover je gaat middelen beïnvloedt ook de 

interpretatiemogelijkheden van de geïdentificeerde, gemiddelde signalen. Zo is het perfect 

mogelijk dat grote, interindividuele verschillen onopgemerkt gaan, bv. tussen mannen en 

vrouwen, omdat in de steekproef geen rekening gehouden is met een dergelijk selectiecriterium. 

 Een derde probleem betreft de logistieke zijde van een onderzoek: de gebruikte apparatuur 

is vaak vrij duur en tijdsintensief in gebruik, waardoor steekproeven vaak relatief klein zijn. 

Hierdoor worden grote beperkingen opgelegd aan het onderscheidingsvermogen van het 

onderzoeksdesign. De kans dat men onterecht een nulhypothese zal verwerpen wordt aanzienlijk 

groter, maar men tracht dit te verhelpen door enerzijds gebruik te maken van extreme groepen, 

oftewel: men gaat de heterogeniteit in een steekproef maximaliseren, waardoor grote effecten met 

meer power berekend kunnen worden (~dit brengt natuurlijk nog eigen problemen met zich mee, 

want men kan de vraag stellen in hoeverre extreme steekproeven nog representatief zijn voor de 

algemene populatie; de geobserveerde verschillen hebben misschien relatief weinig te maken met 

reële variabiliteit).  

 

Hersenstructuren en cognitie 

Wat betreft het onderzoek naar cognitie en hersenstructuren kunnen we twee soorten 

onderzoeksvragen onderscheiden van elkaar. Enerzijds kan men een relatief simpele onderzoeks- 

vraag opstellen waarbij men wilt weten welke cognitieve processen zich waar in de hersenen 

manifesteren. Een moeilijkere vraag is vervolgens welke interindividuele verschillen in 

intelligentiematen toegeschreven kunnen worden aan interindividuele verschillen in corticale 

anatomie en functies. 

 Wat betreft de ‘simpele’ vraag kwamen onderzoekers al vrij snel tot de conclusie dat 

verschillende cognitieve functies vaak niet exclusief in één gebied gedijen, maar er doen zich wel 

specifieke tendensen voor. In de frontale kwab observeert men meer activiteit bij taken omtrent 

werkgeheugen, aandachtcontrole, inhibitie van actie (ook gedrag dat emotioneel geleid wordt), en 

links-posterieur identificeerde men specifiek het gebied van Broca, waar verbale expressie 

gelokaliseerd lijkt te zijn.  

 In de pariëtale kwab vindt men veeleer functies terug omtrent het analyseren van tactiele 

signalen en coördinatie van somatosensorische bewegingen (~collateraal), maar ook het richten 

van aandacht op sensorische input, het lokaliseren van objecten en identificeren van beweging 

(~zie V5 en MT gebieden) en het ondersteunen van het werkgeheugen (~in connectie met de 

frontale regio’s). 



 In de temporale kwab vindt men de primaire auditieve cortices terug, maar ook links-

posterieur het gebied van Wernicke dat instaat voor verbaal begrip (merk op dat in 5% van de 

populatie deze spraakcentra meer in de rechterhersenhelft gelokaliseerd zijn, vaak op genetische 

grond). 

 In de occipitale kwab vindt men de primaire visuele cortex terug, waar visuele analyse op 

het laagste niveau plaatsvindt vooraleer het naar temporale gebieden wordt doorgestuurd voor 

gedetailleerdere identificatieprocessen. Beweging en objectlokalisatie zijn echter meer 

gereserveerd voor pariëtale gebieden (~zie V5 en MT-gebieden). 

 Het limbisch systeem is veeleer functioneel gedefinieerd en ziet er anatomisch uit als een 

samenraapsel van verschillende sub-corticale grijze kernen. De amygdala is daar één van, en speelt 

een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïnhibeerd in frontale en prefrontale gebieden). 

De hippocampus, een andere grijze kern van het limbisch systeem, speelt een belangrijke rol bij 

het opslaan van informatie in het declaratief geheugen en bij het leren van ruimtelijke indelingen. 

De gyrus cinguli vormt een circuit met het frontale systeem en wordt vaak gezien als het biologisch 

equivalent van de centrale verwerker. 

 

De hersenen en algemene intelligentie 

De vraag in dit deel is of er verbanden zijn tussen interindividuele verschillen in opmaak en 

functioneren van de verschillende hersenregio’s en verschillen in intelligent functioneren. Een 

eerste, vaak-bestudeerd onderwerp betreft de mogelijke correlatie tussen intelligentie en 

hersenvolume. Dit is een omstreden onderwerp, omdat er een strikt causale implicatie aan 

verbonden is en meer bepaald dat intelligentie een pure biologische grondslag zou hebben. Het is 

echter belangrijk te benadrukken dat correlaties nooit geïnterpreteerd mogen worden als een de 

facto causale relatie. 

 Wat betreft de mens is het mannelijk brein gemiddeld genomen groter qua volume: zo’n 

1400 cc³ en 1,3kg (vrouwen, kinderen en ouderen hebben over het algemeen een kleiner 

hersenvolume). Er zijn evenwel etnische verschillen geobserveerd, maar opnieuw is het belangrijk 

te benadrukken dat dit geen causaal verband hoeft te hebben met intelligentie in se. Onderzoek op 

ratten heeft uitgewezen dat een stimulerende omgeving leidt tot grotere hersenvolumes, maar 

opnieuw blijft de relatie met intelligentie hier vrij vaag. 

 

Er is een duidelijk verband tussen het volume van de hersenen van een bepaald organisme en diens 

fysieke grootte, maar op zichzelf is dit niet erg interessant. De relatieve hersenmassa’s zijn echter 

van groter belang, met name of deze relatief groter zijn dan je gemiddeld zou verwachten en hoe 

deze dan gereflecteerd zou kunnen zijn in cognitief functioneren. 

 De operationalisering van deze variabele gebeurt als volgt: eerst wordt een allometrische 

vergelijking opgesteld (E(Bi) = Ag*Srg), dat de verwachte breinmassa in functie stelt van de 

lichaamsmassa). Op basis hiervan kan een encefalisatieratio opgesteld worden: Ci = Bi/E(Bi), 

waarbij de feitelijke grootte van de hersenen vergeleken wordt met de verwachte grootte op basis 

van de massa van het organisme. Om dit te standaardiseren wordt vervolgens een relatieve 

encefalisatieratio berekend, Rj = Cj/Ci, waardoor men binnen een bepaalde categorie kan 

bestuderen hoeveel keer een bepaald hersenvolume kleiner of groter is dan verwacht wordt op 

basis van de massa van desbetreffend organisme. Op deze manier kon men bijvoorbeeld aantonen 



dat primaten een correlatie van .50 vertoonden tussen R en het gebruik van werktuigen, sociaal 

redeneren en vernieuwing. 

 Op basis van dergelijke bevindingen kan men over studies heen concluderen dat 

hersengrootte sowieso in zekere mate een rol speelt. Dergelijke evolutionaire evidentie wordt 

teruggevonden in bijvoorbeeld vergelijkingen tussen chimpansees en evolutionaire voorgangers 

van de mens. De hersenen van een chimpansee zijn ongeveer één derde van die van mensen 

wanneer je het verschil in lichaamsmassa in rekening brengt (R = .3), bij de Australopithicus 

bedraagt dit ratio .4, bij de homo erectus zo’n .8 en bij de neanderthaler 1, wat wil zeggen dat bij 

controle voor de massa van een geheel organisme diens hersenen even groot zijn als die van de 

homo sapiens. 

 

De vraag blijft echter of dergelijke principes ook opgaan voor verschillen bínnen een soort. Galton, 

die erg geïnteresseerd was in de biologische grond van intelligentie, vond een correlatie van .11 

tussen de schedelomtrek (als proxy van hersengrootte)27 en prestaties van Cambridgestudenten28. 

Dit verband kan gerepliceerd worden met hedendaagse, betere methoden. Rushton vond 

gelijkaardige relaties terug in het leger, waar een relatie van .15 leek te bestaan tussen 

schedelkenmerken en IQ-scores; het schedelvolume van officieren was gemiddeld ook groter dan 

dat van soldaten).  

 Indien men hedendaagse meettechnieken hanteert kan men een correlatie vinden van .33 

tussen hersenvolume en algemene intelligentie, wat allerminst een verwaarloosbare vondst is. Met 

name worden relaties gevonden met de densiteit van de witte en de grijze stof (maar opnieuw is 

het belangrijk correlaties van causaliteit te onderscheiden). Vervolgonderzoek nuanceerde 

dergelijke bevinden door te stellen dat het niet het brein in z’n totaliteit, maar veeleer de grootte 

van specifieke hersengebieden is dat een link lijkt te hebben met maten van intelligentie. Dergelijke 

structurele verschillen zijn verbonden met de g-factor, maar welke gebieden ermee geassocieerd 

worden, hangt af van de studieopzet. Over studies heen worden namelijk niet steeds dezelfde 

hersengebieden gevonden. Dit zou tevens kunnen wijzen op het bestaan van een circuit dat in z’n 

geheel een link vormt met de g-factor. De meeste relaties worden gevonden met de frontale en 

pariëtale gebieden, en ook de gyrus cinguli en het limbische systeem.  

 De oorzaken van dergelijke inconsistenties in bevindingen kan te wijten zijn aan 

statistische artefacten ten gevolge van te kleine steekproeven, differentiële organisaties van 

hersengebieden bij verschillende individuen (waardoor het vergelijken van relatieve volumes 

bemoeilijkt wordt) en de verschillende betekenissen van de g-factor, met name zoals die bepaald 

worden door de gebruikte sub-testen in de intelligentiebatterij die in de studie gebruikt werd 

(indien een batterij meer peilt naar verbale componenten van cognitief functioneren is het 

bijgevolg ook vrij logisch dat er linken worden gevonden met meer verbaal georiënteerde 

hersenregio’s). 

 

Naast de anatomische architectuur van de hersenen, kan ook de efficiëntie van bepaalde processen 

gebruikt worden als criterium. Conceptueel houdt dit in dat intelligente mensen minder 

metabolische activiteit zouden moeten vertonen bij uitvoering van cognitieve taken dan mensen 

 
27 Merk op dat dit niet per se hetzelfde is als frenologie 
28 De homogeniteit van de steekproef wijst waarschijnlijk op een onderschatting van de correlatie. 



met een lager IQ29. Dit wordt ook effectief teruggevonden in experimenten met vrij specifieke 

tests. Bij taken waarbij men intensief visuele distractoren moet inhiberen vindt men een algemeen 

verhoogd metabolisme terug in de fronto-pariëtale gebieden, waarbij intelligentere individuen een 

kleinere verhoging vertonen dan minder intelligente personen omdat zij minder moeite ervaren 

bij het uitvoeren van deze taak. Een gelijkaardig principe geldt voor de Raven Progressive 

Matrices, waarbij personen een verhoogd metabolisme vertonen bij toenemende 

moeilijkheidsgraden, maar waar intelligentere individuen opnieuw een relatief lagere toename 

vertonen door efficiëntere verwerkingsprocessen. 

 Wat betreft geheugenspantaken ziet men dat grotere geheugenspannen overeenkomen 

met meer activiteit bij complexere zinnen en meer coördinatie tussen de activiteit in verschillende 

gebieden, wat erop wijst dat de absolute graad van neuronale activiteit niet geïnterpreteerd kan 

worden als een maat van intelligent functioneren. Efficiëntie is meer dan alleen de kleinere 

toenames in activiteit bij moeilijkere items, maar betreft ook het activeren van meer hersenregio’s 

die samen een efficiëntere verdeling van verwerkingsprocessen kunnen bewerkstelligen. 

 Wanneer men individuen gaat onderwerpen aan een gedwongen inactieve staat van zijn, 

door hen bijvoorbeeld simpelweg video’s te laten bekijken zonder te moeten handelen, observeert 

men dat intelligentere mensen juist meer activiteit vertonen. Deze vondst sluit aan bij het idee van 

intellectueel engagement, waarbij intelligentere individuen geacht worden meer te willen leren 

vanuit een algemene interesse, waardoor ze zich spontaner gaan laten betrekken bij cognitieve 

activiteiten. 

 

Uit onderzoek blijkt collectief dat mensen met een hogere intelligentie vaak automatisch meer 

cognitief actief zijn over het algemeen en meer coördinerende activiteit vertonen, máár zij 

vertonen een relatief lager metabolisme bij het uitvoeren van specifieke taken. 

 Er kan gesteld worden dat intelligentie geassocieerd kan worden met grotere 

hersenvolumes, maar dit is op zich niet veelzeggend. Wat belangrijker is, is dat intelligent 

functioneren vaak gepaard gaat met een efficiënter gebruik van hersencapaciteiten, wat zich niet 

laat reduceren tot één hersengebied, maar een samenspel is van verschillende, kwalitatief sterkere 

gebieden die aan de hand van een efficiënte organisatie en coördinatie vlotter cognitieve taken 

kunnen uitvoeren. 

 

De hersenen en specifieke cognitieve functies 

Tot nu toe hebben we vooral de relatie besproken tussen de hersenen en algemene intelligentie, 

maar hoe relateren hersenregio’s aan specifieke vormen van intelligentie en informatie- 

verwerking? 

 

Het werkgeheugen is een element dat hoog laadt op de g-factor en dat sterke inhibitie ervaart bij 

hersenschade aan de parëto-frontale gebieden. Op basis van deze observaties werd de pariëto-

frontale integratietheorie opgesteld, waarbij gesteld wordt dat het werkgeheugen een samenspel 

vormt van twee systemen die zich in de frontale en de pariëtale regio’s voltrekken. De frontale 

 
29 Historisch haalde men ook het argument aan de intelligente mensen juist meer hersenactiviteit zouden 
moeten vertonen dan minder intelligente mensen, maar dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn wanneer 
men de technologie bezat om dergelijke studies op poten te stellen. 



regio zou instaan voor de interne concentratie die een individu moet opbrengen om zich op een 

taak te kunnen focussen, en de pariëtale regio zou zich bezighouden met extern georiënteerde 

aandacht en het bijhouden en integreren van sensoriële informatie (~twee slaafsystemen). Samen 

zouden zij in staat zijn om een beeld op te bouwen van wat zich afspeelt om er vervolgens 

bewerkingen op uit te kunnen voeren. De communicatie tussen beide regio’s zou verlopen via de 

anterieure gyrus cinguli, die tevens instaat voor responsselectie en het moduleren van emotionele 

en niet-emotionele aspecten van de informatieverwerking. 

 Evidentie voor deze hypothese wordt teruggevonden in geïsoleerde werkgeheugentaken, 

waarbij vooral fronto-pariëtale gebieden oplichten op scans (~vooral lateraal, pariëtaal en 

frontaal), wat in lijn ligt met de hypothese.  

 

Wat betreft verbale intelligentie vinden we sterke 

correlaties met de ontwikkeling van Broca’s inzake 

verbale expressie en Wernicke’s gebied inzake verbaal 

begrip, waarbij relaties worden gevonden met 

hersenactivering en neurale densiteit. Wanneer men de complexiteit van de taken gaat opvoeren, 

ziet men meer activatie in alle taalcentra; intelligente mensen lijken deze activatie ook beter te 

coördineren.  

 

Perceptuele en rotatievaardigheden volgen elk verschillende paden in het visueel 

verwerkingssysteem. Deze bevinding sluit aan bij het g-VPR model waarbij een strikt onderscheid 

gemaakt wordt tussen beide vaardigheden. Het betreft een optisch kanaal en gerelateerde sub- 

corticale structuren, waarbij visuele informatie vooreerst verwerkt wordt in de primaire visuele 

cortex, gelegen achterin de occipitale cortex. Een dorsale route ontspringt daar richting de pariëtale 

gebieden waar objectlokalisatie en bewegingsdetectie gecodeerd worden (~de V5 en MT-

gebieden). Een ventrale route richting de temporale lob is meer betrokken bij pure 

objectidentificatie. Hierbij wordt opgemerkt da vrouwen het beter doen op perceptuele taken en 

mannen het beter doen op rotatievaardigheden, wat misschien een weerslag vindt in verschillen 

in de ontwikkeling van beide gebieden. Dergelijke evidentie is vooralsnog niet gevonden. 

 Het probleem bij visueel onderzoek is dat ervan verkeerdelijk vanuit gegaan wordt dat 

individuen steeds eenzelfde strategie hanteren om een dergelijke taak succesvol af te ronden. Dit 

is niet het geval; we kunnen een onderscheid maken tussen een visuele en een verbale strategie. 

Dit kan aangetoond worden door participanten te onderwerpen aan een simpele taak waarbij men 

een cue-zin krijgt en vervolgens een target aangeboden krijgt waarvan men moet oordelen of het 

al dan niet overeenkomt met de cue. Het target kan echter een symbolische of een verbale 

representatie zijn van de cue, waardoor bepaalde personen die bv. een verbale strategie hanteren 

een extra conversie zullen uitvoeren waarbij een symbolisch target via het ‘geestesoog’ wordt 

getransponeerd naar een verbale zin waarmee men vervolgens de taak zal voltrekken. De snelheid 

waarmee men een dergelijke taak kan uitvoeren verschilt dus afhankelijk van de symbolische, dan 

wel verbale aard van de cue en hierbij kunnen consistente verschillen opgemerkt worden tussen 

individuen. 

 Individuen die de verbale strategie hanteren vertonen trouwens meer moeilijkheden met 

het verwerken van negatief geformuleerde zinnen. Deze strategie correleert met verbaal IQ en 



activatie in de linker posterieure frontale gebieden. Individuen die een visuele strategie genegen 

zijn, vertonen langere reactietijden bij de verwerking van foute uitspraken en correleren met 

ruimtelijk IQ. Hersenactiviteit bij dergelijke individuen centreert zich in de rechter-pariëtale 

gebieden. 

 

Oriëntatievaardigheden worden ook gezien als een deel van intelligent functioneren. Het betreft 

de ontwikkeling van een mentale kaart van de omgeving en de mate waarin men zich hierin weet 

te situeren. Het wordt echter relatief weinig gemeten in intelligentiebatterijen. 

 Bij onderzoek op Londense taxichauffeurs, die bij hun examen de volledige stratenkaart 

van Londen uit hun hoofd dienen te leren, werd vastgesteld dat zij aanzienlijk grotere hippocampi 

hadden ten aanzien van een controlegroep. Of het intensief instuderen van de ruimte ertoe leidt 

dat individuen een grotere hippocampus ontwikkelen, of dat zij die een grotere hippocampus 

hebben meer kans maken op het succesvol uit het hoofd leren van de Londense wegen, valt uit dit 

onderzoek echter niet te concluderen. 

 

Een laatste maat voor intelligent functioneren betreft het langetermijngeheugen, waarin drie sub-

verdelingen bestaan: het episodisch, semantisch en procedureel geheugen. Het oproepen van 

informatie kan in principe expliciet en impliciet plaatsvinden. 

 De kwaliteit van het langetermijngeheugen is gebaseerd op de eerste mentale representatie 

die we ervaren. Op basis hiervan kan er meer of minder informatie uiteindelijk opgeslagen worden. 

Er wordt gesteld dat we beschikken over een frontaal-pariëtaal-anterieur cingulate circuit, waarbij 

men eerst een mentale representatie gaat maken van een sensorische ervaring en de hippocampus 

in combinatie met mediaal-temporale structuren gaat ‘beslissen’ of iets wel of niet relevant genoeg 

is om opgeslagen te worden. De opslag van informatie vindt niet regionaal plaats, maar 

geheugensporen worden veeleer gecodeerd in een netwerk dat zich verspreid over grote delen van 

de cortex. Ruimtelijke representaties lijken zich wel op te stapelen in de hippocampus zelf. 

 

Neurale plasticiteit 

De capaciteit die een mens heeft om nieuwe informatie of vaardigheden tot zich te nemen, wordt 

vaak gebruikt als een maat van intelligent functioneren. Het concept van ‘leren’ impliceert een 

vorm van reorganisatie in de hersenen, dewelke gekend staat onder het fenomeen van neurale 

plasticiteit. De vraag is nu of neurale plasticiteit, oftewel het vermogen van een individu om op 

basis van veranderende sensoriële input flexibel te kunnen blijven ageren wat betreft 

verwerkingsprocessen, verband houdt met intelligentiematen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die 

hoog scoren op de g-factor over het algemeen een beter leervermogen vertonen. De link bestaat 

dus sowieso, maar wordt dit ook gereflecteerd op biologisch-neuraal niveau? 

 In onderzoek waar gepeild wordt naar habituatieprocessen bij baby’s vindt men een 

correlatie van .36 met IQ op 21-jarige leeftijd. Het is geweten dat baby’s verschillen in de snelheid 

waarmee zij habitueren aan een veranderende omgevingsinput; sommige baby’s zijn sneller 

verveeld dan andere. Zij die een snel habituatiepatroon vertonen, scoren op 21-jarige leeftijd beter 

op intelligentietesten. Dit idee druist in tegen het populaire idee dat de gedragingen van een baby 

weinig verband houden met gedragingen op latere leeftijd. De correlatie zelf is niet zo groot 

omwille van meetfouten, maar wel ontegensprekelijk aanwezig. Het concept van neurale 



plasticiteit kan hier een verklarende factor zijn, waarbij kinderen die flexibelere plasticiteit 

vertonen ook beter intelligentiescores zouden vertonen op latere leeftijd. 

 Ook kan geobserveerd worden dat tijdens de adolescentie er een vrij snelle en efficiënte 

reorganisatie plaatsvindt van de cerebrale cortex bij individuen die ook hoger scoren op 

intelligentiematen, wat onderzoekers doet denken dat de link met plasticiteit zeker betekenisvol 

is. 

 

Wat leren we uit hersenstudies? 

Intelligentie houdt sowieso verband met diverse hersensystemen en deze zijn niet steeds even goed 

gerepresenteerd in intelligentiebatterijen. Zo zijn aspecten als oriënterend vermogen niet 

standaard opgenomen in testbatterijen, hoewel geweten is dat de hippocampus waarmee het 

gelinkt wordt, een belangrijke rol speelt in een veelheid aan hersenprocessen. Ook wordt 

gevonden dat de densiteit van grijze en witte stof samenhangt met intelligentiescores, waarbij 

daarenboven mannen meer gelokaliseerd lijken te werken en vrouwen meer verspreid. 

 Intelligentie komt voort uit de interactie 

tussen hersensystemen; het is niet zomaar de 

grootte van de hersenen, maar de efficiëntie en 

coördinatie van de hersenen die een verschil lijkt te 

maken. Zo vindt Jensen dat de g-factor verband 

houdt met de snelheid en efficiëntie waarmee 

neurale processen plaatsvinden, maar de vraag 

blijft dat over welke gedragingen en processen dit 

dan precies gaat. Algemene redeneervaardigheid 

wordt toegeschreven aan het werkgeheugen, 

dewelke vervat lijkt te zijn in het zogenaamde 

frontaal-pariëtaal-cingulate systeem.  

 Woordenschattests zijn ook hoog g-geladen, waarbij men echter geen volledige activatie 

van voornoemd systeem waarneemt; ze lijken veeleer gebruik te maken van de temporale kwab, 

wat vreemd is, omdat zo’n hoog g-ladende factor toch ook in dat systeem vervat zou moeten 

zitten? Dit is echter vermoedelijk te wijten aan het feit dat mensen met hoge scores op 

woordenschattesten een breder kennisbestand hebben dat meer clustert dan verwacht zou worden 

op basis van zo’n uitgebreid systeem als het frontaal-pariëtaal-cingulate.  

 

Veel elementen omtrent de relatie tussen de hersenen en intelligent functioneren zijn echter nog 

niet gekend. Zo bestaan er nog vraagstukken rond hoe de activiteit in de hersenen georganiseerd 

en georiënteerd wordt en ik welke mate hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd worden 

door een genetisch programma, dan wel omgevingsinvloeden. 

  



Hoofdstuk 8 – De genetische basis van intelligentie 

Introductie op de genetica 

We kunnen onszelf de vraag stellen of de mogelijkheid bestaat dat de erfelijkheid van intelligentie 

doorheen de jaren in West-Europa wel of niet toegenomen is. Om zoiets te bepalen zouden we 

een erfelijkheidscoëfficiënt moeten kunnen berekenen, wetende dat deze relatief is ten aanzien van 

de omgevingsinvloeden. 

 Het is waarschijnlijk niet zo dat slechts één gen zou instaan voor intelligentie, waardoor 

we de erfelijkheid van intelligentie sowieso al vanuit een polygenenmodel zullen moeten bekijken. 

De vraag is hoe zo’n model zich vertaalt in de verdeling van intelligentie in een populatie. Hiervoor 

bestaan er twee scenario’s. Intelligentie zou aan de ene kant bepaald kunnen worden door twee 

genen met elk twee allelen die elk zouden leiden tot een toename van bv. +5 en -5 IQ-punten ten 

aanzien van het gemiddelde. Een tweede scenario dat we kunnen overwegen is dat er in feite een 

tiental genen zijn die coderen voor intelligentie, elk met twee allelen die een toename van bv. +3 

en -3 IQ-punten teweegbrengen ten aanzien van het gemiddelde. Indien men de 

waarschijnlijkheden van het voorkomen van bepaalde IQ-scores vervolgens gaat berekenen, kan 

men dit plotten om visueel vast te stellen hoe de verdeling in elkaar zit. 

Wat men vindt is dat bij toenemende aantallen 

genen die theoretisch zouden coderen voor 

intelligentie, IQ-scores zich meer en meer 

normaal-verdeeld gaan gedragen. Het is dus 

aannemelijk dat in de mens een grote 

hoeveelheid genen betrokken is bij de 

ontwikkeling van intelligentie en een 

normaalverdeling desbetreffende is dus niet zo 

ver gezocht. 

 De vraag blijft hoe de impact van genen 

ten aanzien van omgevingsinvloeden op de 

ontwikkeling van intelligentie dat correct 

weergegeven kan worden. Het vaakst gebruikte 

model is het zogenaamde ‘eenvoudige 

polygenenmodel van intelligentie’. Men gaat er 

hierbij van uit dat de effecten van genetische en omgevingsfactoren additief en onafhankelijk zijn; 



d.w.z. ze effecten van de individuele genen accumuleren zonder dat ze gecorreleerd zijn. In 

principe kunnen in het model twee onbekenden geïdentificeerd worden: de geobserveerde 

intelligentie (X) kan toegeschreven worden aan enerzijds een deel genetische bagage (G) en 

anderzijds een deel omgevingsfactoren (E).  

 X = G + E 

De variantie van intelligentie (Var(X)) kan dan mathematisch als volgt weergegeven worden: 

 Var(X) = Var(G) + Var(E) + Cov(G,E) 

Hieruit kan vervolgens een erfelijkheidscoëfficiënt berekend worden: 

 h² = Var(G) / (Var(X) = Var(G) / ( Var(G) + Var(E) + Cov(G,E) ) 

Het is de proportie van de variantie die moet worden toegeschreven aan de genen in verhouding 

met de totale variantie. 

Belangrijk hierbij is dat de erfelijkheidscoëfficiënt een maat is voor populatievariantie en dus niet 

op individueel niveau een inschatting kan maken van de relatieve input van genetische, dan wel 

omgevingsfactoren. Een tweede eigenschap is dat h² onafhankelijk is van het gemiddelde 

intelligentieniveau in een populatie. Zo is het perfect mogelijk dat de gemiddelde intelligentie stijgt 

(~Flynn-effect) zonder dat h² toeneemt. Wat de erfelijkheidscoëfficiënt ons zegt, is hoeveel van de 

variantie die op een bepaald moment in een populatie aanwezig is qua intelligent functioneren, 

toegeschreven kan worden aan genetische factoren. 

 De h² is ook een relatieve maat, wat wil zeggen h² kan wijzigen onder invloed van zowel 

Var(E) als Cov(G,E) 30 . Zo is er evidentie voor het feit dat de extreme variabiliteit in 

omgevingsfactoren zoals die vroeger bestond, is afgenomen doorheen de tijd. Vóór het ontstaan 

van de verzorgingsstaat was er bv. geen uitgebreid systeem van Kind & Gezin. Het concrete effect 

hiervan is dat de voorbije honderd jaar, de westerse samenleving meer is gaan proberen 

voorkomen dat situaties van extreme deprivatie zich überhaupt kunnen voordoen, zodoende de 

variabiliteit in omgevingsfactoren te gaan reduceren met alle gepaarde gevolgen op 

intelligentieontwikkeling en in welke mate genen daar nu een rol in gingen spelen. Als Var(E) 

immers afneemt, zal h² toenemen, waardoor de erfelijkheid effectief de laatste honderd jaar 

gestegen kan zijn. 

 De erfelijkheidsgraad kan evenwel afhangen van de groep waartoe men behoort. 

Erfelijkheid zou immers interageren met socio-economische status. Een verklaring hiervoor is dat 

kenmerken die relevant zijn voor de ontwikkeling van intelligentie, waarschijnlijk 

meer/makkelijker aanwezig zijn bij middenklasse- en hoge klasse gezinnen. Bij gezinnen uit een 

lage SES-klasse kan de toegenomen bezorgdheid omtrent de ontwikkeling van een kind ertoe 

leiden dat omgevingsvariabiliteit toeneemt en meer familiale problemen daar ook een invloed op 

uitoefenen, waardoor de relatieve impact van erfelijkheid daalt. 

 Een problematiek in de operationalisering van deze formule is dat de covariantie tussen 

genen en omgeving moeilijk te berekenen is. Vaak wordt voor een gemakkelijkheidsoplossing 

geopteerd door de assumptie te maken dat Cov(G,E) = 0. Dit leidt automatisch tot een 

 
30 Een biologische factor die ook meespeelt is de zogenaamde ‘penetratiefactor’, ofte de uitingsgraad van 
genen in het fenotype. Of een allel dominant, dan wel recessief is, kan zo bv. ook een sterke invloed 
uitoefenen. 



overschatting van erfelijkheid, aangezien dit element uit de noemer van de formule wordt 

verwijderd, waardoor h² systematisch iets te hoog zal liggen. Het is in de feiten echter geweten 

dat er wel degelijk covariantie aanwezig is, waaronder de samenhang tussen SES en genetische 

bagage. Hoewel dit niet per se een causaal verband vertoont, variëren ze wel op een systematische 

wijze. 

 Tevens beschikken we tot op heden niet over een adequate omgevingstheorie. Het is niet 

geweten hoe een omgeving precies de ontwikkeling van cognitief functioneren beïnvloedt, maar 

bij genen weten we dit in principe wél, aangezien die objectief in kaart kunnen gebracht worden. 

 

We kunnen verschillende soorten genetische effecten onderscheiden van elkaar. Het geheel aan 

erfelijke effecten (G) wordt gevat als een accumulatie van A + D + I + (G:E). 

 A betreft additieve effecten, waarbij een combinatie van twee allelen zich manifesteert als 

het gemiddelde van de individuele allel-effecten. We weten echter dat dit niet steeds het geval is, 

vandaar dat we D, of dominantie-effecten, moeten incorporeren. Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen dominante en recessieve genen, waarvan de aanwezigheid van een paar allelen 

niet of juist expliciet benodigd is om een bepaald effect te genereren. I staat voor epistasie, 

waaronder begrepen wordt dat verschillende genen samen een fenotype tot stand laten komen en 

enkel bij gezamenlijk voorkomen. G:E stelt de gen-omgevingsinteractie voor, waarbij bepaalde 

genen slechts tot expressie zullen komen gegeven een bepaalde omgevingsfactor. Een gen dat 

alcoholverslavingsgevoelig is, zal pas tot expressie kunnen komen indien het organisme voldoende 

alcohol tot zich neemt. Interacties moeten conceptueel onderscheiden worden van correlaties, 

daar interacties inhouden dat het effect van het ene beïnvloed wordt door de aanwezigheid van 

het andere (bv. een negatief versneld verband). Een correlatie wijst enkel op een systematiek in 

het voorkomen van twee elementen, zonder dat die per elkaar (in-)direct beïnvloeden.  

 Het onderzoeksveld van de kwantitatieve gedragsgenetica tracht dit eenvoudige model te 

verwezenlijken om schattingen van erfelijkheidscoëfficiënten te kunnen maken. Hierbij wordt 

gewerkt met een pad-model, waarbij men 

veronderstelt dat er een genetisch en 

omgevingseffect is die de geobserveerde 

intelligentie gaan bepalen. Hierbij stellen h en 

e de gewichten voor die bepalen hoe sterk resp. 

de genetische en omgevingsvariantie een effect 

hebben. Oftewel:  

 Xi = hGi + eEi 

Indien we dit toevoegen in de formule van de 

totale variantie, bekomen we het volgende: 

 Var(X) = h² * Var(G) + e² * Var(E) + 2*h*e * Cov(G,E) 

Vervolgens moeten deze scores nog gestandaardiseerd worden, indien we wensen verschillende 

groepen zinvol met elkaar te kunnen vergelijken: 

 1 = h² + e² + 2*h*e * r(G,E)  



In de veronderstelling dat er inderdaad geen 

correlaties zijn tussen G en E (aldus het additieve, 

eenvoudige model), kunnen we volgende formules 

bekomen: 

 1 = h² + e² 

 r(X,X’) = h² * r(G,G’) + e² * r(E,E’) 

Aan de hand van bovenstaande, relatief eenvoudige 

formules wordt het dus mogelijk om schattingen te 

maken van h² (erfelijkheidscoëfficiënt), e² 

(omgevingscoëfficiënt) en relaties tussen verschillende 

elementen X en X’. Het wordt bv. mogelijk om bij een 

broer en een zus de correlatie te berekenen tussen de 

geobserveerde intelligentiescores en van daaruit, 

gegeven een aantal assumpties, de coëfficiënten 

waarin we geïnteresseerd zijn, te schatten. 

 Een voorbeeld: stel dat we een onderzoek uitvoeren bij broers en zussen, waarvan een 

groep samen is grootgebracht en een deel apart. Uit berekeningen blijkt dat de correlatie van de 

intelligentiescores bij samen grootgebrachte broers/zussen rsamen = .47 en rapart = .24; op basis 

hiervan willen we h² schatten, wat mogelijk is via bovenstaande formules. Eerst moeten we h² 

apart zetten in de vergelijking, als volgt: 

 h² = ( (rapart(X,X’) – e² * rapart(E,E’) ) / rapart(G,G’) 

 h² = (.24 – e² * 0 ) / .5 = .48 

rapart(E,E’) is hier gelijk aan 0, omdat we veronderstellen dat er geen gedeelde omgevingsfactoren 

zijn voor zussen/broers die in aparte omgevingen grootgebracht zijn. Rapart(G,G’) is hier gelijk aan 

.5, omdat geweten is dat de genetische bagage van broers/zussen voor 50% overeenkomt. 

Op basis van bovenstaande berekening kunnen we nu een schatting maken van e² voor broers en 

zussen die apart grootgebracht zijn: 

 1 = h² + e² 

 e² = 1 – h² = 1 - .48 = .52 

Op basis van alle bovenstaande gegevens is het nu mogelijk om te berekenen wat rsamen(E,E’), 

oftewel de correlatie tussen de omgevingsfactoren bij samen grootgebrachte broers/zussen: 

 r(X,X’) = h² * r(G,G’) + e² * r(E,E’) 

 rsamen(E,E’) = ( rsamen(X,X’) – h² * rsamen(G,G’) ) / e² 

 rsamen(E,E’) = (.47 - .48 * .5) / .52 = .44 

 

In het gebruik van modellen wordt een onderscheid gemaakt tussen gesatureerde en niet-

gesatureerde modellen. Gesatureerde modellen stellen situaties voor waarbij we twee 

geobserveerde punten hebben waarmee we alle parameters van het model kunnen berekenen, 



omdat we nét voldoende informatie hebben voor de benodigde schattingen. Bij niet-gesatureerde 

modellen hebben we meer informatie nodig om de parameters correct te kunnen schatten. 

 Er bestaat ook een zogenaamde rough-and-ready methode om h² te schatten voor eeneiige 

en twee-eiige tweelingen: 

 r(X,X’) = h² * r(G,G’) + e² * r(E,E’) 

In het geval van EE/TE die samen worden opgevoed: 

 rEE = h² + e² * r(E,E’) 

 rTE = .5 * h² + e² * r(E,E’) 

 h² = 2 * (rEE – rTE) 

Indien de opvoeding in een gemeenschappelijke omgeving plaatsvindt, dient rekening gehouden 

te worden met de correlatie. In het geval van EE/TE die apart worden opgevoed: 

 rEE = h² 

 rTE = .5 * h² 

Hier is de correlatie van r(E,E’) gelijk aan 0, aangezien er geen verschil is tussen beide omgevingen 

waar rekening mee zou moeten gehouden worden. Deze veronderstelling is echter heel 

onwaarschijnlijk. 

 

Geobserveerde schattingen van erfelijkheid 

Er bestaat veel onderzoek in verschillende domeinen dat dergelijke schattingen tracht te bekomen 

inzake algemene intelligentie, maar ook specifieker voor informatieverwerkingsprocessen, 

academische vaardigheden… etc. 

 

Adoptiestudies 

Bij adoptiestudies wordt steevast de veronderstelling gemaakt dat de correlatie in 

omgevingskenmerken nul is (ondanks de bezwaarlijke waarachtigheid van zo’n claim). Een eerste 

studie betreft de Texas Adoption Project, waarbij 300 geadopteerde kinderen onderzocht werden. 

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het ging om zowel biologische als adoptieouders die 

blank waren en uit de middenklasse kwamen. Op 8-jarige leeftijd werden deze kinderen een eerste 

keer getest, waarbij r biologische moeder = .23 / .36 en de r adoptieouder = .08 / .19; we zien dat de correlaties 

tussen intelligentiematen bij ouders en kinderen het sterkst is met de biologische moeder, maar 

beide correlaties zijn zeker significant. 

 Op 18-jarige leeftijd vond een tweede meting plaats, waarbij r biologische moeder = .26 / .78 en 

de r adoptieouder = -.02 / .15, oftewel: de correlatie met de biologische moeder neemt toe, wordt 

sterker doorheen de tijd, en de correlatie met de adoptieouder neemt licht af. Dit is een vreemd 

fenomeen dat relatief robuust wordt geobserveerd. 

 Op ong. 38-jarige leeftijd werd uiteindelijk vastgesteld dat de biologische kinderen van de 

adoptieouders (de stiefbroers/-zussen) het maatschappelijk beter stelden en dat dit beter voorspeld 

werd door de adoptieouders (~hun biologische ouders) dan bij de adoptiekinderen. 

 



Een tweede studie betreft het Colorado Adoptieproject, waarbij opnieuw voornamelijk blanke, 

middenklasse gezinnen die een kind adopteerden, vergeleken werden met 200 ‘gewone’ gezinnen. 

De kinderen die geadopteerd werden, werden getest op 1, 2, 3, 4, 7, 12 & 16-jarige leeftijd 

(~longitudinaal design) en men bevond dat de r biologische moeder = .18 → .38, terwijl de r adoptieouder 

rond 0 bleef hangen. Met name vond men dat de g-factor sterk genetisch bepaald werd. 

Een derde studie betreft de University of Minnesota Transracial Adoption Study, waarbij 

16 tot 22-jarige onderzocht werden. De r biologische broers/zussen = .35 en de r adoptiebroers/-zussen = ong. 0 

 

Over het algemeen observeert men een gemiddeld h² rond .50, maar hier spelen leeftijdseffecten 

in mee, namelijk: .40 in de kindertijd / .60 in de vroege volwassenheid / .80 in het latere leven. 

Adoptiestudies tonen een toename van de erfelijkheidsgraad door de leeftijd heen, en wijzen zo 

dus duidelijk in de richting van een genetische invloed op intelligentieontwikkeling.  

 

Er zijn echter een reeks problemen omtrent adoptieonderzoek waar men rekening mee moet 

houden. Zo zijn er vaak vragen omtrent de representativiteit van de geadopteerde kinderen, er is 

namelijk een beperking van bereik, wat zich reflecteert in een systematische onderschatting van 

de correlaties). Meestal zijn het kinderen uit lage SES-klassen die worden afgestaan ter adoptie, 

waardoor niet iedereen evenveel kans heeft om geadopteerd te worden, oftewel: niet elke SES-

klasse is gerepresenteerd in dergelijke adoptiestudies. 

 Hetzelfde geldt voor de adoptiefamilies, waarbij ook een beperking van bereik resulteert 

een systematische onderschatting van de effecten; het zijn immers veelal middenklasse of hoge 

klasse gezinnen die adoptiekinderen in huis nemen. Adoptiemodellen gaan er verkeerdelijk van uit 

dat adoptiekinderen random worden toegewezen aan een gezin, maar dit is geen realiteit. 

Adoptiebureaus beogen vaak een match te vinden tussen de culturele achtergronden van de 

adoptiekinderen en de adoptiegezinnen (zo zullen joodse kinderen vaker in joodse gezinnen 

opgenomen worden). Dit resulteert in een overschatting van omgevingseffecten en een 

onderschatting van erfelijkheidsfactoren. 

 Een fundamenteel tekort in het adoptiemodel is de flagrante weigering om gen-

omgevingsinteracties in rekening te brengen, maar de reden hiervoor is veeleer praktisch van aard 

dan theoretisch onderbouwd. Omdat we enkel correlaties bestuderen, kunnen dergelijke studies 

ook weinig vertellen over het gemiddeld effect van adoptie. 

 

Tweelingenstudies 

Ondanks de voordelen inzake kennis omtrent de genetische variabiliteit bij tweelingen, zijn zij 

feitelijk weinig representatief voor de algemene bevolking. Eeneiige tweelingen zijn vrij zeldzaam 

(1/250) en twee-eiige tweelingen ook (1/100). Hoe dan ook kunnen onderzoekers heel wat leren 

uit tweelingenstudies. 

 Over het algemeen wordt een relatief leeftijdsstabiele correlatie31 van .80 gevonden voor 

eeneiige tweelingen en .60 voor twee-eiige tweelingen tot aan de volwassenheid, wanneer het 

 
31 Herinner dat deze correlatie de intelligentiescores betreft en níét het genetische of omgevingsmateriaal. 



ietsje zal dalen wat betreft die laatste tot 

.40 (dit omdat erfelijkheidseffecten stijgen 

doorheen de volwassenheid en twee-eiige 

tweelingen delen minder erfelijk 

materiaal dan eeneiige tweelingen). In de 

grafiek wordt visueel voorgesteld hoe de 

additieve genetische effecten toenemen 

naarmate men ouder wordt. Met name 

wordt uit dergelijk onderzoek bevonden 

dat de correlatie tussen de intelligentie-

maten van twee-eiige tweelingen daalt 

doorheen de tijd en stabiel blijft/stijgt bij 

eeneiige tweelingen. 

 Er zijn echter ook aanwijzingen voor een lagere erfelijkheidsgraad wanneer de kinderen in 

een lagere SES-klasse leven (h² van .72 naar .10). M.a.w., men stelt vast dat h² veel hoger ligt bij 

hoge statusgroepen ten aanzien van lage statusgroepen, en de verklaring hiervoor wordt gezocht 

bij het idee dat variabiliteit in omgevingsstimulatie hoger is bij lage SES-klassen en op die manier 

ook meer impact kan hebben dan bij hoge SES-klassen. Daarenboven worden dergelijke 

verschillen enkel gevonden bij kinderen, wat erop kan wijzen dat omgevingsfactoren zoals SES 

enkel op jonge leeftijd een invloed hebben, maar dit is nog niet zeker. 

 Een belangrijke methodologische kritiek moet echter in acht worden genomen, met name 

dat er zowel eeneiige en twee-eiige tweelingen steeds opgroeien in hetzelfde gezin, waardoor 

omgevingsfactoren de bevonden effecten onzuiver kunnen maken. Daarom zou het interessant 

zijn om te kijken naar de correlaties in intelligentiescores bij eeneiige tweelingen die afzonderlijk 

zijn grootgebracht (wat heel uitzonderlijk is, maar niet onbestaande). 

 Oudere studies die dergelijke, uitzonderlijke gevallen konden bestuderen bekwamen 

correlaties in het genre van .71, .69 en .7532. Bouchard (~g-VPR model) zette zelf een studie op 

poten, genaamd MISTRA, waarbij hij 139 paren van volwassen onderzocht die in hun kindertijd 

in verschillende gezinnen waren opgegroeid. 

Zij werden met andere woorden na de feiten 

éénmaal getest met een vrij uitgebreide 

testbatterij (42 sub-testen, aldus het g-VPR 

model), en hij bekwam het volgende: 

 Voor de g-factor vond hij een 

erfelijkheidscoëfficiënt h² = .70 en voor de 

specifieke componenten van zijn model 

correlaties rond .40; wanneer de omgeving 

m.a.w. níét in rekening wordt gebracht (omdat 

ze verschillend is bij de tweelingen en dus 

verondersteld wordt niet te co-variëren), vind 

men bij eeneiige tweelingen sterke correlaties, 

 
32 Deze studies hadden geen grote steekproeven (n=12, n=19, n=38), waardoor er grote vraagtekens kunnen 
geplaatst worden bij de betrouwbaarheid van de gerapporteerde correlaties. 



wat wijst op het ontegensprekelijk bestaan van genetische invloeden op de 

intelligentieontwikkeling van kinderen. 

 Een Zweedse studie die tweelingen bestudeerde van +50 jaar werden gedurende 13 jaar 

vier meetmomenten gehouden, waarbij WAIS-scores werden berekend. Daarin werd een h² = .91 

gevonden, wat nog substantieel hoger ligt dan hetgeen Bouchard vond. 

 

Ook bij tweelingenstudies zijn er enkele methodologische kwesties die het onderzoek niet altijd 

even betrouwbaar maken. Opnieuw wordt veelal géén rekening gehouden met de selectiviteit van 

de adoptieplaatsing, waardoor de kans relatief groot is dat de tweelingen in gelijkaardige families 

worden opgevoed en er dus een overschatting van de erfelijkheid zal plaatsvinden. 

 De geschatte effecten zijn ook groter bij tweelingen dan bij gewone broers en zussen, 

vermoedelijk vanwege een veel systematischere gelijke context voor eeneiige tweeling. Intra-

uterien verblijven de baby’s per definitie in eenzelfde omgeving en het is bv. geweten dat 

moederlijke stress reflecteert op stressgevoeligheid van het kind op latere leeftijd. Ook is er 

vermoedelijk sprake van een distaal genetisch effect met een proximaal omgevingseffect: mensen 

die genetisch gelijkaardig zijn, creëren voor een deel op dezelfde manier hun omgeving. 

Tweelingen die apart opgevoed worden zullen door persoonlijke eigenschappen (die ze dus delen) 

een context forceren die meer of minder stimulerend is. Het is niet onwaarschijnlijk dat tweelingen 

meer dezelfde interesses delen en daardoor ook meer kiezen voor gelijkaardige omgevingen. 

 Hoe dan ook vinden we aan de hand van tweelingenstudies opnieuw repliceerbare 

evidentie voor het fenomeen dat h² stijgt met de leeftijd. Dit is contra-intuïtief, omdat je zou 

verwachten dat oudere personen ook meer specifieke levenskeuzes maken, meer in specifieke 

omgevingen zullen terechtkomen, wat de omgevingsvariabiliteit zou moeten aanwakkeren en de 

erfelijkheidsinvloed temperen. Dit kan deels verklaard worden aan de hand van genetisch gestuurd 

biologische processen die pas vrij laat tot uiting komen (bv. Alzheimer, informatieverwerkings-

snelheid… etc.). Het is ook zo dat naarmate personen verouderen, de kans op ziekten op basis van 

genetische defecten toeneemt. 

 Een tweede deel van de verklaring kan mogelijks gevonden worden in de vage scheiding 

tussen proximale en distale factoren. Mensen bepalen deels zelf hun omgeving, waardoor bij 

eeneiige tweelingen de onderlinge omgevingsvariatie minder uitgesproken zal zijn dan bij twee-

eiige tweelingen; ze ontlokken meer gelijkaardige omgevingsfactoren. Genen creëren op die 

manier deels gedrag dat de omgeving kneedt waarin intelligentie vorm krijgt. 

 

Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen 

We kunnen onszelf de vraag stellen in welke mate informatieverwerkingsprocessen erfelijk zijn. 

Als dit onderzocht wordt voor het werkgeheugen, wordt over verschillende landen en leeftijden 

heen een gemiddelde erfelijkheidscoëfficiënt gevonden van .50, dewelke weinig varieert in 

verschillende landen/culturen en leeftijden.  

 De verwerkingssnelheid van cognitief functioneren werd ook onderzocht, maar daarbij 

zijn er enkele problemen. Zo zijn jonge mensen over het algemeen snel, waardoor een zekere 

homogeniteit optreedt in de steekproeven die vaak getrokken worden uit studentenpopulaties. 

Doorheen de leeftijd treedt er tevens een vertraging op die genetisch gestuurd is, waardoor de 

variabiliteit van verwerkingssnelheid toeneemt naarmate met ouder wordt (~meer 



heterogeniteit). Studenten zijn daardoor geen goede steekproef voor experimenteel onderzoek. 

Indien men studies uitvoert bij volwassenen, blijkt uit een meta-analyse een h² van .50 te komen, 

die kan variëren van .18 tot .52, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de gebruikte taken. 

Deze studies bewijzen dat werkgeheugen en verwerkingssnelheid in belangrijke mate bepaald 

worden door genetische invloeden. 

 

Erfelijkheid van academische vaardigheden 

Intuïtief zou men durven stellen dat voor schoolse prestaties e² (de invloed van 

omgevingsfactoren) een grotere rol speelt dan h² (erfelijkheidsfactoren) door de veelheid aan 

verschillende soorten scholing en de verschillen tussen landen inzake onderwijsorganisatie en 

onderwijsbeleid. Een longitudinale studie waarin 

zo’n 12.000 participanten onderzocht werden toonde 

echter een h² van .4 tot .6/.7, wat vrij hoog is. Via de 

rough-and-ready methode werd bevonden dat 

leerkrachtenbeoordelingen goed overlapten met 

testsituaties. De gevonden h² ging op voor lezen, 

wiskunde en wetenschappen. De omgevingsinvloed 

die men kon registreren bleek vooral domein-

specifiek te zijn. 

 Men stelde zich vervolgens de vraag of het 

model opging voor alle niveaus van intelligentie. Uit 

de data bleek dat eenzelfde model opging voor zij die 

laag scoorden op IQ-testen, waardoor geen specifieke erfelijkheidsmodel nodig was om het 

onderste eind van het intelligentiespectrum te verklaren. Dat was een interessante bevinding. Er 

werd immers historisch gesteld dat een beperkt aantal genen instond voor de eventuele 

ontwikkeling van mentale defecten, dewelke automatisch een scheve verdeling moest volgen in 

de populatie in vergelijking met de normale verdeling van ‘normale’ intelligentie. Uit deze studie 

blijkt dit dus niet het geval te zijn; mentale retardatie is geen speciaal geval dat met aparte modellen 

verklaard dient te worden. Dit sluit niet uit dat specifieke genetische aandoeningen kúnnen leiden 

tot mentale retardatie, maar een laag IQ wijst niet per se op een genetisch probleem. 

 

Genetische correlatie 

Genetische correlaties kunnen evenwel modelmatig benaderd worden, waarbij we ons de vraag 

stellen hoezeer genetische factoren onderling correleren. Het is geweten uit de somatische 

wetenschappen dat bepaalde fenotypes vaker samen voorkomen dan apart, bv. blauwe ogen en 

blond haar. Een gelijkaardig principe zou kunnen opgaan voor genen die coderen voor intelligent 

functioneren. Hierbij dient onmiddellijk de voetnoot gemaakt te worden dat de h² van twee sub-



testen op zich vrij laag kan zijn, maar hun onderlinge correlaties 

kunnen wél hoog zijn (en omgekeerd). 

 Johnson & Bouchard hebben hieromtrent onderzoek 

uitgevoerd, waarbij ze keken naar fenotypische correlaties. Op 

basis van statistische modellering hebben ze een onderscheid 

gemaakt tussen de mate waarin fenotypische correlaten van 

(~testgedrag) toegeschreven kon worden aan correlaten in 

termen van genetische bagage enerzijds, en omgevingscorrelaties 

anderzijds. Ze vonden dat verbale en perceptuele vaardigheden 

fenotypisch (~in termen van testgedrag) gecorreleerd waren. 

Rotatie- en perceptuele vaardigheden bleken ook hoog 

gecorreleerd. Tussen verbale en rotatievaardigheden vond men 

een minder sterk, maar nog steeds positief verband. 

 Wanneer men keek naar genetische correlaten, vond men gelijkaardige patronen. Bij 

omgevingsfactoren bleek de correlatie tussen rotatie- en perceptuele vaardigheden er minder aan 

toe te schrijven zijn, en meer aan genen die tenderen samen overgeërfd te worden. 

 Bij rotatie- en verbale vaardigheden werd 

bevonden dat de genetische correlatie substantieel lager 

is, wat erop wijst dat deze genen wel degelijk 

verschillende genen zijn die zich op verschillende 

plaatsen in het genoom situeren en afzonderlijk 

overerven.  

 

Alternatief erfelijkheidsmodel: het ACE model 

Het huidige model onderscheidt drie elementen: een 

genetisch effect, een omgevingseffect en een afwezige 

correlatie tussen beide effecten. Een van de belangrijkste 

kritieken op dit model is dat het de omgevingseffecten 

vrij stiefmoederlijk behandelt, waarbij geen onderscheid 

wordt gemaakt tussen verschillende soorten 

omgevingen, terwijl dit wellicht wél vrij belangrijk is. Zo 

kan er al een algemeen verschil gemaakt worden tussen gedeelde en niet-gedeelde omgeving. Het 

ACE-model tracht aldus de omgevingsinvloeden meer te gaan specifiëren door die extra 

differentiatie toe te staan (X = A + C + E, oftewel: gedrag is een gevolg van additieve genetische 

effecten (A), gedeelde omgeving (Common) en niet-gedeelde omgeving (E)). 

 Paren van mensen kunnen aan de hand van dit nieuwe model ook vergeleken worden 

(X,X’), waarbij hun correlaties in intelligentiescores vergeleken kunnen worden. Dit kan uitgedeeld 

worden in effecten van specifieke en gedeelde omgevingen. De correlatie van de gedeelde 

omgeving is 1, aangezien die perfect gelijk is. Aan de hand van dit complexere model observeert 

men dat gedeelde omgevingseffecten vrij hoog zijn in de kindertijd en een afname kent tot 

ongeveer 16-jarige leeftijd. Dit is vermoedelijk het gevolg van een steeds vergrotende, niet-

gedeelde omgeving bij tieners die hun sociale kringen uitbreiden en meer buitenshuis gaan 



vertoeven. Dit soort onderzoek toont aan dat het 

belang van niet-gedeelde omgevingen niet 

onderschat mag worden, maar de additieve 

genetische effecten blijven substantiëler en blijven 

toenemen doorheen de leeftijd.  

 Onderzoek zoals dit toont aan dat een 

simpele sociologische theorie van intelligentie als 

een gevolg van omgevingsfactoren niet afdoende is 

om de waargenomen variaties in intelligentie- 

ontwikkeling te verklaren. Intelligentie kan níét 

volledig afhankelijk zijn van SES, want de gedeelde 

omgeving blijkt niet doorslaggevend te zijn op 

oudere leeftijd, en de eigen specifieke ervaringen 

juist wel (met name na 16-jarige leeftijd. 

 

Samenvattende bedenkingen 

Additieve erfelijkheid is een verklarende factor die 

instaat voor ongeveer .40 tot .80 van de 

geobserveerde variantie in intelligentiematen 

(afhankelijk van de leeftijd van het individu).  

 

Ongeveer de helft van de variantie is gedeeld door 

alle trekken.  

 

De gedeelde omgevingseffecten zijn het sterkst in de 

kindertijd. 

 

Vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden bepalen geobserveerd testgedrag naarmate men ouder 

wordt. 

 

Omgevingsinvloeden hebben effect doorheen de levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd. 

 

Discussiepunten 

We veronderstellen dat twee-eiige tweelingen 50% van hun genoom delen, maar dit hoeft niet per 

se te kloppen. Individuen tenderen immers relaties aan te gaan en kinderen te krijgen met 

individuen die op hen gelijken. Ouders delen dus gemiddeld genomen meer genen dan random 

volwassen paren, maar er is niet geweten hoeveel meer. Dit fenomeen wordt assortative mating 

genoemd, en afhankelijk van hoe de schatting van h² gemaakt wordt, kan men over- of 

onderschatten. 

 Modellen houden evenzeer geen rekening met gen-omgevingsinteracties en -correlaties. 

Het is echter geweten dat harde omgevingen aanleg onderdrukken, oftewel: heel slechte 

omgevingen voor de ontwikkeling van intelligentie komen vaker voor bij lagere SES-groepen. Er 

is ook sprake van zelf-bekrachtigende feedbackmechanismen, waarbij kinderen die het goed doen 



op school vaak nog meer gestimuleerd worden door hun leerkracht, terwijl kinderen die het 

minder goed doen ook minder automatische stimulatie zal ontvangen van de leerkracht in kwestie. 

Er is een feedbacksysteem tussen de aanleg en interesse van een kind en hoe de omgeving daarop 

reageert. Lagere SES impliceert ook een grotere omgevingsvariabiliteit, dewelke mogelijks een 

differentiële interactie heeft met de genetische bagage van een kind. 

 

Het centrale probleem is het feit dat er geen coherente theorieën bestaan om de kwaliteit van een 

omgeving te meten, maar ter verdediging van de kwantitatieve gedragsgenetica kan gesteld 

worden dat de kritiek die gegeven wordt evenwel weinig onderbouwd is met harde cijfers en data. 

Kritieken zijn vaak gepostuleerd op basis van plausibiliteitsargumenten, maar plausibiliteit is geen 

vrijgeleide voor correctheid. 

 Verder bestaat er ook het principe van Occam’s razor, dewelke stelt dat als een fenomeen 

verklaard kan worden aan de hand van een complex model en een eenvoudig model, men steeds 

dient te kiezen voor het eenvoudigere model, zeker als het evenveel, zo niet meer data kan 

verklaren. Complexiteit is ook niet alles. 

 

De moleculaire genetica van intelligentie 

Er zijn genen waarvan geweten is dat ze een nefaste invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling 

van de drager. Om te kunnen spreken van een verstandelijke handicap, dient de persoon in kwestie 

een IQ te hebben dat lager ligt dan 70, maar vaak worden scores tot 80 hier ook onder gerekend, 

wegens de deels arbitraire aard van de demarcatie. Er zijn zo’n 300 syndromen beschreven die een 

verminderende cognitieve ontwikkeling in de hand werken, en meestal zijn de betrokken genen 

gelokaliseerd op het X-chromosoom, waarvan mannen er slechts één hebben en het vaak dus niet 

kunnen tegenwerken met een dominant allel op een tweede X-chromosoom. 

 

Een eerste mutatie betreft het PAH-gen op chromosoom 12, dat aanleiding geeft voor 

fenylketonurie. Hierbij zal het subject een verstoord metabolisme van fenylalanine ervaren (het 

enzym fenylalanine-hydroxylase is hierbij defect of afwezig), waardoor de stof zich opstapelt in de 

hersenen en irreversibele schade toebrengt. Het leidt over het algemeen tot een ernstige mentale 

retardatie, maar is op zich vrij makkelijk te detecteren (~hielprik) en te behandelen aan de hand 

van een eiwitarm dieet waardoor de stof in kwestie simpelweg niet wordt opgenomen in het 

lichaam. 

 Vandaag de dag leidt deze genetische afwijking enkel nog tot een mentale retardatie indien 

het niet bij de geboorte gedetecteerd wordt, of wanneer men zich niet houdt aan het dieet. Een 

grote misvatting is dat genetische impact op intelligentie onveranderlijk is, maar dit is dus niet per 

se het geval. Genetisch onderzoek is om zulke redenen erg noodzakelijk, aangezien een ernstige 

cognitieve beperking hier bv. ontweken kan worden door andere voedingspatronen. 

 

Het fragiele X-syndroom betreft een mutatie van het FMR1-gen op het X-chromosoom, is dus 

enkel bij mannen een kwestie, en leidt tot een algemeen verstoorde zenuwsynthese. De concrete 

gedragsmatige gevolgen omvatten impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden en een zekere mate 

van mentale retardatie. 

 



Huntingtons ziekte betreft een dominant, mutant allel op chromosoom 4 en komt maar tot uiting 

in de volwassenheid. Hoe groter de genetische afwijking, des te vroeger het verstoorde fenotype 

tot uiting zal komen. Het leidt tot ernstige mentale en fysiek aftakeling en is ongeneselijk. 

 

Alzheimer betreft het APOE-gen op chromosoom 19; vooral allel APOE4 verhoogt de káns op 

Alzheimer, maar geen zekerheid! Alzheimer is in feite geen mono-genetische aandoening en wordt 

ook niet veroorzaakt door één specifieke omgevingsfactor. De ziekte zelf heeft een proximaal 

effect, waarbij degeneratie van de zenuwcellen leidt tot verminderde cognitieve capaciteiten. 

 

Moleculaire afwijkingen 

Downs syndroom betreft een extra chromosoom 21, dewelke in de meeste gevallen leidt tot een 

niet te onderschatten mentale retardatie en een versnelde veroudering. 

 Het Turnersyndroom is een strikt vrouwelijk fenomeen waarbij slechts één X-

chromosoom aanwezig is en het leidt tot problemen in executief functioneren (~werkgeheugen, 

concentratie…). De ziekte kent ook een typisch fysieke fenotypering, waarbij uiterlijke kenmerken 

zoals een kleine, dikke nek en onvolledige ontwikkeling van de geslachtskenmerken herkenbaar 

zijn. Het kan behandeld worden aan de hand van een groeihormoon- en oestrogeentherapie.  

 Het XYY-syndroom leidt over het algemeen tot een milde mentale retardatie en is fysiek 

herkenbaar aan de ontwikkeling van een robuust en groot gestalte. Het wordt vaak in verband 

gebracht met criminaliteit, omdat ze oververtegenwoordigd zijn in gevangenissen, maar dit is 

vooral te wijten aan het lagere IQ van de slachtoffers. De mentale beperking is hier eerder een 

mediator van criminaliteit. 

 Klinefeltersyndroom (XXY-syndroom) leidt ook tot grotere fysieke groei bij mannen, maar 

geen speciale robuustheid; het syndroom leidt vaak tot een zwakke taalontwikkeling, een milde 

tot matige mentale retardatie, een vertraagde seksuele ontwikkeling en het is soms behandelbaar 

met hormonentherapie.  

 

De genetische basis voor de normale variabiliteit in intelligentie 

We weten dat veel genen een negatieve impact kunnen hebben op cognitief functioneren, maar 

deze vertellen ons niets over de genetische invloed op de variabiliteit van intelligentie in een 

normale populatie. Dit kan onderzocht worden op twee manieren: 

 Een bottom-up benadering betreft het zoeken naar genen die vermoedelijk een rol spelen 

in psychologisch functioneren en intelligentie omdat ze in verschillende studies impliciet of 

expliciet geassocieerd zijn met psychologische functies. Een top-down benadering is omvattender, 

waarbij men een genoomwijde associatiepeiling kan doen bij individuen die hoog en laag scoren 

op IQ-tests, om deze genoomkaarten vervolgens te gaan vergelijken met elkaar. Men kan zo ook 

een linkage analysis doen, waarbij men specifiek een bepaalde familie zal volgen. 

 Het grootste probleem van deze aanpakken is dat ze vrij duur zijn, waardoor men verplicht 

is kleinere steekproeven te gebruiken wat het detecteren van vals positieven en vals negatieven in 

de hand werkt; mogelijks significante genetische invloeden kunnen zo gemist worden. De meeste 

genen die geïdentificeerd worden als een predictor van variantie in intelligent functioneren, 

kunnen meestal slechts 0.5% van de geobserveerde variantie verklaren. Daarenboven is men vrij 



zeker dat niet één gen, maar een amalgaam aan genen instaat voor de biologische basis van 

intelligentie, waardoor het onderzoek ferm bemoeilijkt wordt. 

 

Bespreking 

Er zijn enkele ontegensprekelijke bevindingen gerapporteerd doorheen de jaren die erop wijzen 

dat genetische invloeden op intelligentie wel degelijk bestaan. De stelling dat mensen een 

onbeschreven blad zijn dat vanaf de geboorte vervormd wordt door diens omgeving, is niet langer 

houdbaar. Het is geweten dat sommige genetische afwijkingen leiden tot mentale retardatie, maar 

het is niet duidelijk welke genen zouden leiden tot een hogere intelligentie en of deze überhaupt 

bestaan. 

 De zoektocht naar de ‘ware’ erfelijkheidscoëfficiënt is niet langer zinvol, maar men moet 

op zoek gaan naar genetische  en omgevingsmechanismen. Er is echter een grote weerstand tegen 

genetisch onderzoek inzake intelligentie. Enerzijds kan dit het populistisch gedachtegoed 

verweten worden, daar zij zich steevast verzetten tegen een elite en genetische gronden voor 

intelligentie zouden hierin geen soelaas bieden. Genetische verklaringen voor intelligentie worden 

ook vaak buitenproportioneel voorgesteld. De gedragsgenetica pleit níét tegen scholing of 

inspanning; het feit dat genetische effecten gevonden worden, wil niet zeggen dat 

omgevingsinvloeden geen waarde zouden hebben of dat een biologische voorgeschiktheid niet 

vervormbaar is. Het wijst enkel op het gegeven dat relatieve verschillen tenderen stabiel te blijven. 

Een deel van de wantrouw ten aanzien van gedragsgenetica heeft te maken met een verkeerd 

begrip van het onderzoeksobject en de betekenis van de bevindingen. 

 Anderzijds creëert het begrijpen van genetisch gestuurde ontwikkelingsmechanismen de 

mogelijkheid om gericht in te grijpen waar nodig. Genetica is immers geen onveranderlijke! As we 

genen kennen en begrijpen wat ze doen, kunnen we ook meer invloed uitoefenen op de omgeving 

op een gerichte manier. 

 Een belangrijke grond voor de discussies en controverses inzake gedragsgenetica komt 

voort uit de verwarring die ontstaat tussen discussies óver etno-culturele verschillen heen, waar 

die feitelijk zouden moeten gaan over variabiliteit binnen en tussen etno-culturele groepen. In de 

VS is er bijvoorbeeld een substantieel verschil in IQ-scores tussen de Kaukasische en de Afro-

Amerikaanse bevolkingsgroepen. Sommigen wensen dit genetisch te interpreteren, wat natuurlijk 

enorm voorbarig is. Het is perfect mogelijk dat binnen populaties een erfelijkheidscoëfficiënt 

wordt gevonden van .80 en dat de verschillen tussen groepen volledig verklaard kunnen worden 

door omgevingsfactoren. 

  



Hoofdstuk 9 – Omgevingseffecten op intelligentie 

Drie kernkwesties 

Wat betreft de omgevingseffecten op intelligentie kunnen we drie kernkwesties van elkaar 

onderscheiden. 

 Ten eerste zal een omgeving, gegeven een bepaalde genetische aanleg, een zogenaamd 

‘reactiebereik’ vertonen. Dit betekent dat omgevingsfactoren bepalen of en in welke mate 

bepaalde genetische trekken tot uiting komen. Ze kunnen, met andere woorden, directe aanleiding 

geven tot een betere of mindere ontwikkeling en is onlosmakelijk verbonden met de genetische 

component. Vaak wordt reactiebereik bestudeerd door extreme condities te vergelijken (bv. zwaar 

ondervoede kinderen vs. goed doorvoede kinderen), wat ons op zich veel leert, maar extreme 

situaties hebben vaak weinig ankerpunten in de normale populatie waarover men juist iets zinnigs 

tracht te concluderen. Daarom is er dus nood aan een meer gestandaardiseerde meting van de 

omgevingskwaliteit en de interne variabelen die er effectief toe doen in de doelpopulatie. 

 Een tweede kwestie betreft het onderscheid tussen proximale en distale oorzaken van 

verschillen in cognitieve ontwikkeling. Proximale effecten hebben een directe impact op het object 

in kwestie, en distale effecten beïnvloeden de uitkomst via tussenstappen. Een voorbeeld is de 

intellectuele uitdaging die een omgeving aan een kind stelt, dewelke al snel als een proximale bron 

bestempeld zou kunnen worden. Het is echter goed 

mogelijk dat die omgevingseffecten ten minste deels 

bepaald worden door distale genetische invloeden, 

waarbij bv. het gedrag van de ouders een 

stimulerende omgeving forceert door  verhaaltjes 

voor te lezen en puzzels te maken met hun kind.  

Omgevingseffecten sluiten geen genetische 

effecten uit. Zo zal de exploratiedrang van een kind 

deels bepaald worden door diens genen, dewelke zo 

een onmiddellijke invloed uitoefenen op de 

hoeveelheid stimuli waarmee een kind in contact zal 

komen.  

 

Een derde kwestie betreft het fenomeen van de 

collineariteit. Een groot aantal variabelen waarvan 

aangetoond kan worden dat ze samenhangen met 

intelligentie, blijken onderling vaak ook ontzettend 

samen te hangen. Zo hangt bv. onderwijs samen met intelligentie, maar houdt het tevens verband 

met kwaliteit van behuizing, SES, hoe rustig een gezin is… etc. De vraag is dus wat dit zou kunnen 

verklaren. Het is mogelijk dat feedbackloops het geheel mediëren: kinderen die intelligenter zijn, 

zullen meer gestimuleerd worden, en dus heeft de intelligentie van het kind een directe impact op 

hetgeen verdere intelligentieontwikkeling gaat stimuleren. Experimenteel onderzoek is in deze 

echter dikwijls onmogelijk, omdat veel dergelijke fenomenen zich enkel voordoen op lange 

termijn en longitudinale studies zijn een complexe bedoening om succesvol tot stand te brengen. 

Om ethische redenen is het evenwel niet mogelijk om studies op te zetten waarin je kinderen 



opzettelijk zou depriveren qua intelligentieontwikkeling. Het gevolg is dat men in onderzoek 

omtrent omgevingsfactoren enkel kan proberen om statistische controles door te voeren voor 

zover dit mogelijk is. Men kan echter niet álle vervuilende variabelen gaan controleren. 

 

Het cohort-/Flynneffect 

Het Flynneffect betreft de observatie dat intelligentie lijkt te stijgen van generatie op generatie. 

Het is tevens hét belangrijkste argument in het voordeel van omgevingseffecten. De reden 

waarom dit zo interessant is, is het feit dat de grootvaders van de testbeweging het omgekeerde 

voorspeld hadden, namelijk een geleidelijke afname in intelligentie overheen generaties. Cattell 

voorspelde zo dat in de westerse samenleving er op termijn een achteruitgang van intelligent 

functioneren zou plaatsvinden als een direct gevolg van genetische effecten, namelijk: gegeven de 

sterke relatie tussen SES en IQ-maten, waarbij een verschil van zo’n 15 IQ-punten bestaat tussen 

de hoogste en laagste SES-groepen, met daarenboven het feit dat ouders in lagere SES-klassen 

gemiddeld meer kinderen krijgen, lijkt het vrij logisch dat als intelligentie voornamelijk genetisch 

bepaald wordt, bij een stijgende populatie het gewicht van de minder intelligente deelpopulatie zal 

toenemen. 

 Tuddenham (1948) weerlegde dit echter. 

Hij verzamelde data van WOI en WOII soldaten 

en zag een sterke systematische stijging in 

intelligentie over de volledige range. 

 Ontwikkelingspsychologisch onderzoek 

door Schaie & Strother (1968) kon dit nog veel 

preciezer weergeven. Zij bemerkten redelijk wat 

problemen met de gekende designs van die tijd. 

Cross-sectionele designs werden tot dan toe het 

vaakst gebruikt, maar dergelijke designs zijn 

problematisch omdat ze niet kunnen 

controleren voor cohorteffecten. Indien men de 

intelligentie vergelijkt tussenin verschillende 

cohorten, zullen de jongere cohorten 

vandaag de dag wellicht beter scoren, maar 

in zo’n design zou is het perfect mogelijk dat 

dit te wijten is aan digitalisering, waardoor 

jongere mensen makkelijkere toegang 

hebben tot informatie die hun cognitieve 

ontwikkeling stimuleert. 

 Een longitudinaal design kan dit 

euvel verhelpen, maar introduceert een 

nieuw probleem van uitval, die 

daarenboven niet random blijkt te zijn 

(vooral mensen die laag scoren op de 

desbetreffende testen tenderen vaker uitval te vertonen). Ook beperk je jezelf tot dat ene cohort, 



waardoor de gevonden effecten veeleer kunnen toegeschreven worden aan leeftijd en specifieke 

ervaringen die eigen zijn aan dat cohort. 

 Een hybride-design is de enige oplossing die beide beperkingen kan ontwijken, ofte een 

cohort-sequentieel design. Dit was het innovatieve van de studie van Schaie & Strother, waarbij 

men verschillende cohorten longitudinaal volgt. Het blijvende probleem van de niet-random 

uitval blijft echter bestaan. 

 De onderzoeksopzet van Schaie & Strother hield in dat verschillende vormen van 

intelligentie gemeten werden, waaronder redeneervaardigheid, ruimtelijke oriëntatie en verbale 

vaardigheid. Algemene redeneervaardigheden bleken van het ene op het andere cohort toe te 

nemen. 

 

De socioloog/filosoof Flynn herontdekte het effect op basis van andere gegevens en op basis van 

twee verschillende designs. Een eerste design betrof het testen van één cohort aan de hand van 

twee intelligentietesten waarvan de ene genormeerd was voor de populatie van enkele decennia 

geleden (een “oude” test) en een andere voor de huidige populatie. Indien het gemiddelde IQ op 

beide tests 100 was, zou er geen sprake zijn van een effect. Indien op de oude intelligentiemaat 

echter een gemiddelde >100 wordt waargenomen, kan men wél van een effect spreken. Mensen 

die vandaag als normaal worden beschouwd, zouden op oude tests tot het hogere extreem 

behoren omdat men toen gemiddeld “minder intelligent” was, wat in de normering van die tijd 

gereflecteerd zou moeten zitten. 

 Een tweede design hield in dat men één test hanteerde met een bepaalde normering, maar 

die afnam bij twee verschillende cohorten. Hetzelfde idee geldt hier, waarbij oudere cohorten, die 

zich middelen rond een lager IQ, volgens een huidige normering lager zouden moeten scoren dan 

het huidige normaal. 

 Flynn maakte gebruik van een oude en een 

nieuwe versie van de Wechsler IQ-test en stelde bij 

18 vergelijkingen in de VS een stijging van 

gemiddeld 4.69 IQ-punten vast. Het effect zou nog 

sterker moeten zijn in niet-geïndustrialiseerde 

(~niet-WEIRD landen) omdat daar meer ruimte is 

voor zogenaamd noticeable difference. Ook was het 

effect aanzienlijk sterker voor de laagste 

percentielen. 

 De vraag is nu vooral wat de betekenis is van 

dit Flynneffect. Een eerste samenhang is te vinden 

met effecten in het leven: grootouders werden veel 

minder cognitief gestimuleerd dan nu het geval is 

(bv. tv-series zijn complexer geworden, algemene 

opleidingsniveau is hoger, veel meer nadruk op 

dienstensector i.p.v. landbouw…). Het effect zou in 

principe verklaard kunnen worden aan de hand van 

een testartefact, namelijk het principe van test 

sofistication, oftewel dat mensen léren intelligentietests afnemen omdat ze couranter in het 



onderwijs gebruikt worden in de vorm van gewone toetsen. Men ontwikkelt zo een zekere 

vertrouwdheid met het idee van testen, wat leereffecten en test wiseness met zich meebrengt. 

 Dit is echter slechts een deel van de verklaring. Indien dergelijke testartefacten het effect 

in z’n totaliteit zou verklaren, zou dit impliceren dat de verbetering qua intelligentiescores niet te 

wijten is aan intelligentie zelf. De predictievaliditeit van intelligentietesten zou bijgevolg ook 

moeten dalen, wat echter niet het geval is; de test zou meer en meer testhandigheid moeten meten 

en steeds minder intelligentie, maar de predictiewaarde van de test blijft en dus ook het construct 

dat het meet: intelligentie. Het effect blijft ook bestaan, ondanks vermaatschappelijking van het 

gebruik ervan.  

 Een belangrijke opmerking betreft echter het feit dat het effect niet even sterk is voor alle 

testen. Zo blijkt het effect vooral op te gaan voor niet-verbale maten, en niet voor de algemene g-

factor of de NAEP-testen33. Het is dus niet zomaar een opleidings- of schooleffect, aangezien het 

minder opgaat voor verbale testcomponenten, dewelke vooral gelinkt is aan SES. 

 Hoe dan ook is het effect sowieso een omgevingseffect, aangezien de differentiële fertiliteit 

tussen de SES-klassen in de omgekeerde richting werkt, waardoor hun genenpoel juist meer 

circuleert. Die erfelijke component lijkt dus geen link te hebben met het Flynneffect. 

 

De fysische omgeving 

Eerst en vooral mag niet struikelen over de evidente ideeën dat bv. hersentrauma’s een impact 

hebben op intelligentie, zonder rekening te houden met eventuele distale agenten die een 

omgekeerde causaliteit kunnen vertonen. De kans dat je in een auto-ongeluk terechtkomt, hangt 

namelijk samen met je intelligentie. Mensen die lagere intelligentiematen vertonen, hebben in 

deze zin een soort zelf-versterkende predispositie tot het verder inperken van hun 

intelligentieontwikkeling. 

 Los daarvan hebben hersentrauma’s wel degelijk een impact op intelligent functioneren. 

Het effect van hersenschade is afhankelijk van het getroffen gebied. Hersenschuddingen 

veroorzaken specifiek een subjectieve ervaring van verminderd cognitief functioneren, maar dit 

gevoel ebt mettertijd weg. Ook blijkt dat gekristalliseerde intelligentie op zich gespaard blijft, maar 

de vloeiende intelligentie zal wel getroffen worden. Dit kan geobserveerd worden aan de hand van 

werkgeheugentaken in een laboratorium, maar dergelijke bevindingen convergeren ook met 

familiale beoordelingen inzake het cognitief functioneren van een individu na een 

hersenschudding. Hersentrauma’s van deze orde vertonen ook een hoger risico op de 

ontwikkeling van Parkinson in het latere leven. 

 

Prenatale en perinatale omgevingsfactoren kunnen ook een sterke invloed uitoefenen op de 

cognitieve ontwikkeling van een baby. Eerst en vooral is er hier sprake van collineariteit, waardoor 

uitspraken omtrent causaliteit best met enige voorzichtigheid gepaard gaan. In de middenmoot en 

hogere regionen van de SES-klassen wordt bv. systematisch minder ondervoeding en 

alcoholmisbruik vastgesteld, waardoor de vraag gesteld kan worden in welke mate de cognitieve 

ontwikkeling van een kind in een lage SES-klasse te wijten is aan het alcoholmisbruik van de 

moeder tijdens de zwangerschap, of de opvoeding in een lage SES-klasse. 

 
33 National Assessment of Educational Progress (VS) 



 Over het algemeen vindt men geen correlatie terug tussen IQ-scores en Bailey-schalen. 

Bailey-schalen zijn een algemene indicator voor de ontwikkeling die verwacht wordt van een baby 

op een bepaalde leeftijd, maar daarop laag scoren lijkt dus geen verband te houden met een laag 

IQ.  

Wel wordt een correlatie gevonden tussen habituatie en IQ op 21-jarige leeftijd (.32/.59). 

Indien men tragere habituatie vertoont als baby, verhoogt de kans op verminderde cognitieve 

ontwikkeling op 21-jarige leeftijd, en het is bv. geweten dat baby’s van alcoholische moeder 

tenderen trager te habitueren. 

Er is tevens een correlatie vastgesteld tussen het geboortegewicht van een baby en diens 

latere IQ-scores. Een bepaalde studie beweert dat voor elke 100g bóvenop 2500g, een IQ-toename 

van .3/.5 geobserveerd kan worden, wat niet verwaarloosbaar is. Enige scepsis is hier echter op 

zijn plaats; moeders met een hoog IQ tenderen zwaardere baby’s te krijgen, wat mogelijks een 

genetisch te verantwoorden valt, maar evenwel een gevolg kan zijn van moeders met lagere 

intelligentiescores die meer onnodige risico’s nemen tijdens de zwangerschap en zo de prenatale 

ontwikkeling van het kind gaan dempen. Echter, het fenomeen wordt ook opgemerkt bij eeneiige 

tweelingen met een verschillend gewicht, wat erop wijst dat een omgevingseffect van gewicht 

reëel is in termen van pre- en perinatale factoren34. 

 

Voeding is tevens een belangrijke moderator van cognitieve ontwikkeling. Tijdelijke 

ondervoeding hoeft niet per se een probleem te zijn, zo blijkt uit een natuurlijk experiment waarbij 

kinderen die gedurende een bepaalde periode in Noord-Nederlandse tijdens de Nazi-bezetting een 

hongerwinter doormaakten, dat deze kinderen geen lagere IQ-scores hadden op volwassen leeftijd 

in vergelijking met hun doorvoede zuiderburen die reeds aan de Nazigreep waren ontsnapt35. 

 Bij chronische ondervoeding krijgen we opnieuw te maken met het probleem van 

collineariteit, omdat het een typische probleem is bij lagere SES-klassen. Uit studies blijkt dat 

chronische ondervoeding vaak gepaard gaat met verminderde aandacht, werkgeheugen en 

schoolprestaties in het algemeen. Uit voedingsstudies is gebleken dat de grootste effecten deels 

verholpen kunnen worden door ijzer- en proteïnesupplementen in combinatie met scholing (in 

landelijk Guatemala). 

 Ondervoeding is echter een vrij extreme situatie die in het westen relatief weinig in grote 

getale voorkomt. Hierdoor kan de normale variabiliteit van IQ in het westen niet (meer) verklaard 

worden aan de hand van voedingspatronen. 

 Er werd inzake voeding wél een effect gevonden van borstvoeding, en ditmaal doet het 

grootste effect zich voor bij de hoogste inkomensgroepen. Een niet zo onwaarschijnlijke verklaring 

is dat dit in feite een combinatie is van positieve effecten van borstvoeding en betere 

omgevingsinvloeden ten aanzien van lage SES-klassen.  

 

Alcoholmisbruik moet onderverdeeld worden in twee vormen van drankgebruik. Enerzijds 

bestaat er chronisch alcoholisme, waarbinnen nog eens een onderscheid moet gemaakt worden 

 
34 Prematuur geboren baby’s wijken gemiddeld een volledige standaardafwijking af van het gemiddelde voor 
intelligentiematen als abstract redeneren, en de link met geboortegewicht is daar ook aanwezig.  
35 Later werd echter vastgesteld dat deze ernstige, zij het tijdelijke ondervoeding een significant effect had op 
de ontwikkeling van diabetes op latere leeftijd. 



tussen alcoholonafhankelijkheid en -misbruik. Extreem alcoholmisbruik leidt tot beschadiging van 

de frontale lobben, met voornamelijk consequenties voor abstract en visueel-ruimtelijk redenen 

en werkgeheugenfuncties, maar ook het limbisch systeem wordt aangetast, waardoor het 

Korsakovsyndroom kan ontwikkelen (~de onmogelijkheid om nog nieuwe herinneringen aan te 

maken). 

 Bij tweelingenstudies zijn gelijkaardige bevindingen tot stand gekomen, waarbij 

omgevingsfactoren gelijk waren door eenzelfde SES, maar waarbij het ene lid van de tweeling bij 

ontwikkeling van alcoholmisbruik cognitieve effecten ervoer. Indien vrouwen veel alcohol 

consumeren tijdens de zwangerschap kan dit extreme gevolgen hebben voor de foetus, die het 

foetaal alcoholsyndroom zal ontwikkeling, wat zich manifesteert als een blijvende cognitieve 

achterstelling. 

 Naast alcoholisme bestaat er ook zoiets als ‘sociaal drinken’, waarbij men occasioneel 

grotere hoeveelheden alcohol tot zich zal nemen. Er zijn aanwijzingen desbetreffende voor 

negatieve correlaties met de algemene g-factor en vloeiende intelligentie. Frequent sociaal drinken 

zou dus gepaard gaan met lagere scores op testen die peilen naar deze intelligentiematen. Opnieuw 

kan dit ook verklaard worden aan de hand van SES, omdat sociaal drinkgedrag relatief vaker 

voorkomt in de lagere SES-klassen.  

 

In een iets specifieker geval is ook gevonden dat looddeeltjes in de lucht een nefaste werking 

hebben op de cognitieve ontwikkeling van een individu. Het is al langer geweten dat bv. kwikzilver 

een neurotoxische invloed uitoefent, van dewelke het gebruik ook aan banden is gelegd. Het effect 

van loodconcentraties in de lucht is echter een vrij nieuwe bevinding, waarbij men geobserveerd 

heeft dat die loodconcentratie de voorbije 6000 jaar toegenomen is van .0015 µg tot zo’n 15µg per 

deciliter. 

 Reeds ten tijde van het Romeinse rijk waren er aanwijzingen voor de gevaren van lood; 

het werd vaak gebruikt om wijn een betere smaak/kleur te geven. Onderzoek van melktanden 

heeft correlaties aangetoond met IQ-scores en klachten van leerkrachten omtrent impulsief 

gedrag, met een effect van ongeveer 

6 à 7 IQ-punten. Dit had als gevolg 

dat lood verboden werd in de 

ontwikkeling van benzine en het 

verplicht loodvrij maken van verf. 

 Er kwam echter veel kritiek 

op deze bevindingen vanuit de 

desbetreffende industrieën omdat 

de onderzoek geen rekening zou 

gehouden hebben met collineariteit. 

Bloedloodconcentraties hingen 

samen met SES, maar eens men 

hiervoor consequent ging gaan 

controleren, werd het effect robuust 

bevonden. Recente meta-analyses 

wijzen zelfs op een vrij cruciale 



nuance, namelijk dat vrij lage concentraties reeds een 

relatief groot effect hebben op de IQ-daling. Naarmate 

de loodconcentraties toenemen, lijkt het effect op 

intelligentie echter af te nemen. Het effect doet zich 

vooral voor op populatieniveau en in niet-westerse 

samenlevingen.  

 

De sociale omgeving 

Het gestandaardiseerd en objectief meten van de sociale omgeving van een individu is vrij complex 

en confronteert ons met een heleboel problemen. Zo is SES in feite een samenspel van een veelheid 

aan verschillende factoren, waardoor een maat voor SES per definitie extreem uitgebreid en té 

omvattend zou zijn. Daarenboven bestaan er verschillende manieren om SES te meten en is SES 

op zich ook niet altijd even eenduidig gedefinieerd, waardoor operationaliseringen ervan niet 

evident zijn. 

 Een tweede probleem stelt zich op het niveau van de theorie, namelijk: er is geen 

omvattende theorie van de sociale omgeving. Er is geen theoretisch beginsel dat omschrijft welk 

exact aspect van de omgeving om welke reden een effect zou hebben op de cognitieve 

ontwikkeling van een individu, waardoor er ook geen concrete hypothesen geformuleerd kunnen 

worden. 

 Binnen sociologisch onderzoek is er ook een grote hoeveelheid collineariteit waar niet 

steeds rekening mee wordt gehouden. Die collineariteit bestaat voor elementen van de sociale 

omgeving onderling, in relatie met genen en met fysische omgevingseigenschappen. Uit 

onderzoek is bv. gebleken dat SES en intelligentie een correlatie van .3/.4 vertonen, maar de 

conclusie kan niet zijn dat SES intelligentie voorspelt. De richting van de correlatie is namelijk niet 

evident vanuit de data. Meer zelfs, Mascie-Taylor & Gibson (1978) toonden aan dat IQ SES 

voorspelt! De relatie is er dus sowieso, maar de interpretatie is helemaal niet evident. 

 De relatief lage correlatie tussen IQ en SES vertaalt zich ook niet in de grootte van het IQ-

verschil tussen de hoogste en laagste SES-klassen (= 15 IQ-punten). Dit komt doordat de hoge 

within-group variabiliteit niet gevat wordt in een simpele correlatie. 

 

Adoptie 

In adoptiestudies kan men eventueel andere evidentie vinden voor de effecten van sociale 

omgevingen op intelligentie. Biologische studies hebben aangetoond dat er een gelijkenis is tussen 

het IQ van een kind en diens biologische moeder. Omgevingsstudies zouden een ander beeld 

moeten laten zien. 

Skodak & Skeels (1949) vonden dat adoptiekinderen een significant hoger IQ vertoonden 

dan verwacht zou worden op basis van het IQ van de biologische moeder (108 vs. 86). Hetgeen zij 

rapporteren is echter vermoedelijk een overschatting. Er werd immers geen rekening gehouden 



met het IQ van de vader, noch met het fenomeen van regressie naar het gemiddelde36, en ook niet 

met het Flynneffect. Er kon dus geen 

uitsluitsel gegeven worden van een 

genetische component. 

Een methodologische oplossing 

hiervoor houdt in dat men kinderen uit 

eenzelfde gezin/milieu moet 

vergelijken, waarbij sommigen wel en 

anderen niet ter adoptie worden 

afgestaan. Deze kinderen kunnen 

genetisch gecontroleerd worden (~de 

genetische component kan vrij 

betrouwbaar geschat worden), en de omgevingen verschillen als ware ze een experimenteel 

gemanipuleerde variabele. Bevindingen uit dergelijk onderzoek wijzen echter in een gelijkaardige 

richting, waarbij kinderen die in hogere SES-klassen terechtkwamen, een gelijkaardige afwijking 

in hun intelligentie vertoonden als vorige studies reeds hadden aangewezen (~1 standaarddeviatie, 

ofte 15 IQ-punten gemiddeld verschil tussen hoge en lage SES). Een extra probleem van adoptie is 

en blijft echter dat er selectieve plaatsing is van adoptiekinderen, waarbij kinderen uit hogere 

sociale klassen vaak ook geadopteerd worden door een gezin uit een hogere sociale klasse. 

Capron & Duyme (1989) konden hiervoor een oplossing voorzien. Zij vonden zowel een 

effect van SES van de adoptieouders (zo’n 13 IQ-punten), alsook een effect van de SES van de 

biologische ouders (zo’n 16 IQ-punten verschil), waarbij genen gezien kunnen worden als een 

distale component (~de genen van de ouders bepalen het gedrag van de ouders dat de omgeving 

schept waarin een kind opgroeit, dewelke op zijn beurt de intelligentieontwikkeling van dat kind 

zal beïnvloeden). De beperkte grootte van 

de steekproef (n=38) zorgt ervoor dat de 

grootteorde van het effect echter 

onbetrouwbaar is, maar het is wel een 

indicator voor de grote lijnen van het 

samenspel dat zich afspeelt tussen 

omgevingseffecten en genetische effecten. 

Ze zijn complementair. 

 

De thuisomgeving 

Adoptiestudies wijzen erop dat IQ-scores tussen SES-klassen een volledige standaarddeviatie 

kunnen afwijken van elkaar, wat opmerkelijk groot is. Adoptie heeft dus een onmiskenbaar effect 

op de cognitieve ontwikkeling van een kind, maar waarom is dit het geval? 

 De thuisomgeving, als proximale component, heeft in termen van cognitieve uitdaging het 

sterkste correlaat met IQ-scores op latere leeftijd. De HOME-schaal37 toont een correlatie van .60 

 
36 Als bij een initiële meting relatief extreme scores worden gevonden, zullen consecutieve metingen een 
regressie naar het gemiddelde vertonen, doordat de initiële meetfout per bijkomende meting ook zal 
middelen. 
37 Home Observation for Measurement of the Environment 



met intelligentie, en dit over culturen heen (VS, Filipijnen, Kosovo). Men heeft in deze studie 

specifiek het effect van SES 

gecontroleerd voor de kwaliteit van 

de thuissituatie, het effect van de 

thuissituatie gecontroleerd voor 

SES en een gecombineerd effect in 

kaart gebracht. Men zag daarin dat 

de kwaliteit van de thuissituatie 

relatief meer effect had in het begin, 

maar dan gaat afnemen, waar het 

effect van SES juist toeneemt 

naarmate een kind ouder wordt. Ze 

zijn onderling echter substantieel 

gecorreleerd, wat een zekere 

artificiële aard met zich meebrengt 

indien je die statistisch gaat 

ontdubbelen. Hoe dan ook toont deze studie dat het effect van de thuissituatie ontegensprekelijk 

is en dat cognitieve stimulatie als proximale variabele een aanzienlijke invloed uitoefent op de 

cognitieve ontwikkeling van een kind. 

 

Interventiestudies 

Een logisch gevolg van de vele onderzoeken inzake de gevolgen van omgevingsfactoren wat 

betreft de cognitieve ontwikkeling van een kind, was het ontstaan van projecten waarbij actief 

omgevingen ging manipuleren. In de VS ontstond zo het zogenaamde Head Start Program, over 

dewelke toch redelijk wat controverse bestaat. 

 Het achterliggende idee van het programma was dat de periode vóór de lagere school reeds 

kritiek was voor de verdere cognitieve ontwikkeling van een kind, wat ondersteunt werd door de 

observatie dat intelligentiematen lijken te stabiliseren doorheen de lagere school, en aldus diende 

men in te spelen op de omgeving van een kind wanneer diens intelligentieontwikkeling nog sterk 

kon fluctueren. Eind jaren ’60 bleek echter dat dit effect slechts van korte duur was, daar het na 

zo’n drie jaar volledig leek te verdwijnen. De conclusie die hieraan werd gebonden was dat er niet 

zoiets bestaat als een ‘kritische periode’. Hierbij werd echter geen rekening gehouden met de 

observatie dat de duur van het effect wel degelijk leek samen te hangen met de duur/intensiteit 

van de interventie, zoals later zou blijken uit een meta-analyse; de effecten waren gewoon niet 

blijvend. 

 Diezelfde meta-analyse stelde dat een vijfjaar-durende interventie tot zo’n 9 IQ-punten 

verschil kon maken, zij het tijdelijk, maar dit leidde hoe dan ook tot het op poten stellen van een 

nieuw project: het ABCDerian project, waarbij men kinderen van kort na de geboorte tot het einde 

van de kleutertijd zeer intensief ging stimuleren. Meer bepaald werd de experimentele groep 

onderworpen aan een vrij streng regime van intensieve cognitieve stimulatie en aangepaste diëten, 

waarbij de controlegroep enkel diëten voorgeschoteld kreeg. De bevonden effecten leken initieel 

heel goed te zijn, maar namen ook af in de tijd (alhoewel er op lange termijn wel nog steeds een 

voordeel was voor de experimentele groep). 



 Er kunnen enkele bedenkingen 

geformuleerd worden wat betreft de 

bevindingen van het ABCDerian project. Zo 

werd op zich maar een beperkt effect 

vastgesteld op het IQ van de experimentele 

groep (zo’n 2 IQ-punten, gemiddeld) en leek 

het effect vooral van toepassing op 

academische prestaties en sociale en 

gedragsmatige problematieken. De leden van 

de experimentele groep gingen gemiddeld 

langer studeren en vertoonden minder 

schooluitval. Ook sociale en gedragsmatige 

probleemgedragingen manifesteerden zich 

relatief weinig ten aanzien van wat men in 

een normale bevolking zou verwachten. Deze elementen hebben uiteindelijk een maatschappelijk 

voordeel op de lange termijn, dus kan het project op zich geslaagd geacht worden.  

 In Turkije is ooit een gelijkaardig project op poten gezet, zijnde het TEEP-project, waarbij 

focusgroepen werden opgericht waarin moeders werden aangemoedigd hun kinderen cognitief te 

gaan uitdagen en stimuleren aan de hand van boekjes voorlezen en het aanwakkeren van 

nieuwsgierigheid. Hierbij vond men gelijkaardige effecten als in het ABCDerian project: relatief 

beperkte effecten op IQ die mettertijd dalen, máár men vond heel duidelijk een effect in termen 

van verminderde schooluitval en duur van de gemiddelde studietijd; ze bleven langer in het 

onderwijs circuleren. 

 

Er moet inzake dergelijke studies een conceptueel onderscheid gemaakt worden tussen het 

theoretisch en economisch perspectief. Hoewel projecten zichzelf op lange termijn terugbetalen, 

en er dus economische en maatschappelijke winsten gehaald kunnen worden uit dergelijke 

projecten, kan enig bezwaar worden aangetekend in de vorm van een simpele kritiek: dergelijke 

projecten zijn wellicht praktisch onhaalbaar om uit te voeren op grote, nationale schaal. 

 België voert hier echter een tegenbewijs, waar veel crèches, kleuterscholen…etc. 

ontworpen zijn ter stimulatie van een zich volop ontwikkelend kind. Dit blijkt op lange termijn 

enorm winstgevend te zijn, omdat hooggeschoolde burgers vaker goed-betalende jobs aannemen, 

waardoor er meer taxen kunnen binnengehaald worden door de overheid die op zijn beurt meer 

middelen bezit om terug te investeren in de maatschappij. 

 

Familiegrootte en geboorteorde 

Bestaat er een relatie tussen de familiegrootte waarin men opgroeit en de mate van intelligent 

functioneren dat een kind stelt? Studies tonen een correlatie van -.15/-.20, een negatief verband 

dus, tussen familiegrootte en IQ. Dit werd onder andere teruggevonden in de NLSY79-studie, 

waarbij een vrij representatieve groep kinderen longitudinaal werd opgevolgd. Als enig kind 

centreert het IQ zich rond de 102. Met incrementele toenames in aantal broers/zussen observeerde 

men een steeds afnemend gemiddeld IQ van de betrokken kinderen. Uit deze bevindingen bleek 



dus dat een grotere kroost gemiddeld lagere IQ-

scores had, wat eveneens een link bleek te hebben 

met het IQ van de moeder. Er zijn verschillende 

hypothesen die dit trachten te verklaren. 

 Allereerst zou het kunnen gaan om een 

proximaal effect waarbij moeders met een lager IQ 

over het algemeen genen doorgeven die van een 

lagere kwaliteit zijn en ook meer kinderen baren die 

deze genen in zich dragen. Een tweede verklaring 

kan te vinden zijn in een lagere SES-situatie, dewelke 

als omgevingsfactor het IQ van de kinderen in 

kwestie negatief beïnvloedt. In gezinnen uit een 

lagere SES-klasse zullen gemiddeld meer kinderen 

geboren worden, wat deze cijfers dus zou kunnen 

verklaren. Een derde, genetische verklaring zou te vinden kunnen zijn in een zogenaamd distaal 

dysgenetisch effect, waarbij moeder met een lager IQ hun kinderen minder zullen stimuleren 

waardoor de cognitieve ontwikkeling zal haperen. 

 De bevindingen kunnen echter ook vanuit 

een omgevingsfactorenmodel begrepen worden. 

Zajonc formuleerde het confluence model, 

waarmee hij de hypothese stelde dat indien er zich 

meer volwassenen bevinden in een familie, dit zal 

leiden tot meer cognitieve stimulatie van de 

kinderen, wat bevorderend werkt voor hun 

cognitieve ontwikkeling. Dit kan hertaald worden 

als volgt: indien een kind meer tijd kan doorbrengen met volwassenen, zal het meer cognitieve 

stimulatie ervaren, wat bevorderlijk is voor diens ontwikkeling. Dit impliceert dat een grote 

hoeveelheid kinderen in een huishouden met elkaar in strijd gaat om de aandacht van de ouders 

op te eisen, oftewel: er is niet genoeg tijd om alle kinderen voldoende aandacht te geven. Er werd 

ook evidentie gevonden voor deze these: alleenstaande moeders hebben gemiddeld genomen 

minder intelligente kinderen, maar de toegevoegde 

waarde van bijkomende volwassenen in het leven van een 

kind zal teloorgaan voorbij 2, waarna er geen extra effect 

meer zal zijn per extra volwassene. 

 

Inzake geboortevolgorde werden eveneens meerdere 

studies uitgevoerd, waaruit gebleken is dat de 

eerstgeborene vaak het hoogste IQ heeft, met 

incrementele verminderingen naargelang de 

geboortepositie die men heeft. Er kan gesteld worden dat 

elk bijkomend kind een deficit van één IQ-punt zal 

ervaren ten aanzien van zijn/haar oudere broer/zus. 



 Een Noorse studie toonde aan dat indien de oudere sibling komt te overlijden, het IQ van 

de jongere sibling lijkt te stijgen naar hetgeen men zou verwachten indien hij/zij de 

geboortepositie van de overleden sibling zou gehad hebben. Dit duidt op een uitgesproken 

omgevingseffect! 

 De hoeveelheid kinderen die men heeft hangt samen met de SES-klasse waarin men leeft. 

Er kunnen hiervoor twee motivaties onderscheiden worden. Eerst en vooral een emotionele 

motivatie, zoals de verwachting meer kinderen te krijgen en daarmee een band te kweken (~de 

kinderwens, au fond) en anderzijds ook een economische motivatie: indien men meer kinderen 

heeft, stijgt de kans dat men later iemand zal hebben die voor hen zorgt. 

 

Scholing 

Doorheen de voorbije eeuwen is de scholingsgraad van de bevolking enorm toegenomen en 

analfabetisme komt vrijwel niet meer voor in geïndustrialiseerde, westerse landen. Wat betreft de 

effecten van onderwijs op intelligentie, moet een onderscheid gemaakt worden tussen 

gekristalliseerde en vloeiende intelligentie. Er wordt vastgesteld dat scholing een groter effect heeft 

op Gc, wat op zich niet vreemd is aangezien toetsen op school draaien rond de vraag wat men 

heeft geleerd. Men zou verwachten dat scholing ook een effect heeft op Gf, aangezien men 

pretendeert dat school kinderen leert omgaan met sociaal relevante problemen (~het idee van 

leren leren; typisch 21ste-eeuws). 

 De theoretische aannemelijkheid is zeker aanwezig, maar wat met de bewijsvoering? Voor 

WOII kon men heel duidelijk effect van scholing waarnemen, met name in dorpen waarin slechts 

een deel van de kinderen effectief naar school ging. Hierbij werd tevens een relatie vastgesteld 

tussen de scholingsduur en IQ-maten. Of het verband een bepaalde richting houdt, is echter niet 

geweten (~correlatie!). IQ voorspelt namelijk in zekere mate hoe lang een kind tendeert in het 

schoolcircuit te circuleren, maar scholing voorspelt op zijn beurt de evolutie van IQ-scores. 

 Er is ook evidentie voor een interactie tussen IQ en SES op drop-out. In een Amerikaanse 

studie heeft men de kans op drop-out berekend wanneer een kind uit een lagere SES-klasse komt, 

waarbij men trachtte te controleren voor IQ (~onderste stippellijn in de grafiek). Daaruit bleek dat 

de kans op drop-out leek te 

vergroten indien men uit lagere 

SES-klassen kwam. Het effect 

van intelligentie was echter 

veel sterker: de kans dat een 

kind met twéé standaard- 

deviaties onder het gemiddelde 

afwijkt, een drop-out zal zijn is 

zo’n 65% wanneer men 

controleert voor SES.  

 Omgekeerd, wanneer 

men kijkt naar de kans dat een 

kind een bachelorsdiploma 

haalt en uit een hogere SES-

klasse komt, gecontroleerd voor IQ, toont dit een stijgend verband, waarbij het effect van IQ 



opnieuw meer uitgesproken is dan dat van SES. Alles bij elkaar genomen lijkt er dus een dubbel 

causaal verband te zijn, waarbij scholing niet alleen IQ beïnvloedt, maar IQ ook academische 

prestaties. 

 Dit idee wordt verder bewezen in een Noorse studie, waar een IQ-test op 13 en 18 jaar 

uitwees dat zij die verder studeren een hoger IQ hebben, zelfs na controle van IQ op 13-jarige 

leeftijd. Winship & Korenman (1997) toonden dat elk bijkomend jaar scholing een gemiddelde IQ-

stijging van zo’n 2.7 punten met zich meebracht. Men zag evenwel dat het effect minder 

uitgesproken was na schoolstakingen en na de zomervakantie. Deze negatieve modulatie was het 

meest uitgesproken in de lage SES-klasse. 

 

De vraag blijft hoe scholing dan concreet een effect zou hebben. Vermoedelijk kan dit 

toegeschreven worden aan vier verschillende elementen: het bijbrengen van kennis en cognitieve 

vaardigheden, het kweken van probleemoplossend vermogen los van concrete contexten, het 

alfabetiseren van de maatschappij door abstract, conceptueel redeneren aan te wakkeren, en het 

aanleren van patroondetectie bij stimuli. 

 Bij scholing moet men rekening houden met de feedbackloop die bestaat tussen onderwijs 

en IQ, waarbij kinderen die van nature beter presteren op school vaak ook meer aandacht krijgen 

van de leerkrachten die enthousiaster, meer stimulerend en motiverend zal zijn. Het omgekeerde 

geldt ook voor minder presterende leerlingen, die geen dergelijke voorkeursbehandeling zullen 

genieten en deels op zichzelf aangewezen zullen blijven.  

 

Intelligentietraining 

Intelligentietrainingen beogen kinderen beter te laten scoren op allerhande intelligentietests. Er 

bestaan met name in de VS veel kortdurende trainingsprogramma’s zoals voor de SAT. Die 

trainingen verschillen geweldig in termen van inhoud, intensiteit en duur, waarbij het doel veeleer 

is de kinderen bij te brengen hóé ze een SAT afleggen in plaats van specifiek de algemene 

intelligentie van het kind op zich te bevorderen. Het gaat dus meer om een soort testwijsheid. 

Langdurige trainingen zullen ook meer 

focussen op het bijspijkeren van 

concrete kennis. 

 Afhankelijk van de duur van de 

training worden effecten van .10 tot 1 

standaarddeviatie IQ-verschil 

gerapporteerd, wat vooral te wijten is 

aan een uitbreiding van het concrete 

kennisbestand; het zal minder een 

kwestie zijn van het efficiënter kunnen 

verwerken van nieuwe informatie. 

 Trainingen inzake Gf tonen 

gemengde evidentie. Het trainen van 

gekristalliseerde intelligentie leek 

vanzelfsprekend en dus ging men 

kinderen gaan trainen op het gebruik 



van een telraam om te zien die Gf-maten ging verbeteren. Dit bleek te werken in de zin dat 

getrainde kinderen ook beter scoorden op Raven Progressive Matrices.  

 Op basis hiervan werden ook schoolprogramma’s ontwikkeld met uitdagend intellectueel 

materiaal voor wetenschappen, maar dit bleek in de VS géén effect te hebben. In een onderzoek is 

men het lesmateriaal van fysica veel uitdagender gaan ontwikkelen om het denkvermogen van de 

studenten te stimuleren, maar het effect was nihil. In Sudan was er echter wél een effect, wat 

impliceert dat de ruimte tot verbetering een rol speelt in welke mate dergelijke 

trainingsprogramma’s een toegevoegde waarde kunnen zijn. 

 

Uit onderzoek blijkt ook dat verwerkingssnelheid absoluut te trainen valt. Visuele 

waarnemingstaken waarbij presentatietijden incrementeel afnamen van 200 tot 20 milliseconden 

tonen grote leereffecten aan. Dit wijst erop dat initieel complexe taken in zekere mate 

geautomatiseerd kunnen worden; de aard van basisprocessen wordt feitelijk aangepast. De vraag 

is natuurlijk of je in dergelijke omstandigheden nog wel steeds hetzelfde meet, aangezien een 

leereffect impliceert dat je niet langer bezig bent met het verwerken van nieuwe informatie. Wat 

wel het geval is, is dat deze automatiseringsprocessen cognitieve ruimte vrijmaken en in die zin 

heeft het zeker een effect op intelligentie. 

 Er is ook onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin het werkgeheugen responsief is op 

trainingen. Jaeggi et al. (2008) trainden participanten op een taak waarbij men steeds de beslissing 

moet maken of een gepresenteerd getal overeenkomt met een getal van n-presentaties geleden. 

Dit bleek te werken: wanneer men intelligentietesten voor vloeiende intelligentie ging afnemen, 

zag men een stijging in de scores, dewelke correleerde met de duur van de training.  

Posner & Rothbart (2007) trachtten iets gelijkaardigs te ondernemen voor visuele 

aandacht, waarbij participanten moesten beoordelen of een centrale stimulus links-, dan wel 

rechts-georiënteerd was. De moeilijkheid lag in de distractoren rondom deze targetstimulus, 

dewelke niet per se dezelfde oriëntatie volgden. Men dient deze te negeren, wat per training steeds 

beter lukte en samenhing met hogere scores op intelligentie. 

Gamen leek ook een positief effect te hebben op abstracte redeneervaardigheden omdat 

het werkgeheugen getraind wordt. 

 

De uitdagingshypothese 

De uitdagingshypothese stelt dat intelligentie zich ontwikkelt wanneer men 

omgevingsuitdagingen het hoofd probeert te bieden, dit binnen het reactiebereik dat bepaald werd 

door de genen. De principes van deze hypothese houden in dat de fysische omgeving een limiet 

stelt op het reactiebereik, dat gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met de sociale 

omgeving (wat duidelijk naar voren kwam in adoptiestudies) en het persoonlijk engagement met 

de omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie. 

 

Speculatieve ideeën 

Aan de hand van voornoemd onderzoek zijn veel onderzoekers gaan speculeren over bepaalde 

mogelijkheden inzake intelligentie. Zo ontstond op een bepaald moment het idee dat persoonlijke 

overtuigingen omtrent de onveranderlijkheid van intelligentie de ontwikkeling ervan in de feiten 



kon beperken. Dweck postuleerde hiermee de growth mindset, maar het bracht niet de grote 

effecten waarop men had gehoopt. 

 Een gevolg van de vele bevindingen omtrent cognitief stimuleren en de effecten ervan op 

cognitieve ontwikkeling is de groeiende vraag naar een maatschappij die uitdagingen moet 

aanbieden. De hedendaagse maatschappij is in feite ook al veel complexer geworden op zich, wat 

in verband gebracht kan worden met het Flynneffect: om vandaag te kunnen functioneren, heeft 

men nood aan een zekere basishoeveelheid cognitieve vaardigheden. 

 

Wat veroorzaakt het cohorteffect? 

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van 

cognitieve vaardigheden en er zijn meerdere verklaringshypothesen mogelijk. De vooruitgang van 

de maatschappij kan gezorgd hebben voor een incrementeel terugdringen van extreme, belastende 

omgevingen waardoor cognitieve stimulatie meer de status quo is geworden. De algemene 

scholingsgraad van de bevolking is toegenomen, familiegroottes zijn substantieel afgenomen 

doorheen de laatste decennia en de maatschappij is veel complexer geworden doorheen de jaren. 

Er zijn, met andere woorden, veel kleine deelverklaringen die in eenzelfde richting wijzen. 

  



Hoofdstuk 10 – Bruikbaarheid van intelligentie 

Intelligentieonderzoek is ontstaan uit de praktische nood om op relatief korte tijd een valide 

inschatting te maken inzake de mogelijkheden van een kind om klassiek, dan wel bijzonder 

onderwijs te volgen. Deze concrete link met de praktijk heeft ertoe geleid dat 

intelligentieonderzoek zich over het algemeen steeds meer is gaan focussen op vraagstukken die 

maatschappelijk van aard zijn, maar is dit wel verantwoord? Kan er met afdoende zekerheid gesteld 

worden dat intelligentieonderzoek valide voorspellende waarde heeft? 

 

Problemen in het onderzoek van de relatie tussen onderzoek en succes 

Wat betreft de bedenkingen die doorheen de jaren gegroeid zijn inzake het onderzoek dat de link 

tussen intelligentie en succes tracht bloot te leggen, kunnen er drie grote categorieën of soorten 

problemen onderscheiden worden. 

 Het eerste, grote vraagstuk betreft de criteriumkwestie, waarbij de vraag gesteld wordt 

wat we in feite willen meten (~welke intelligentiematen) en wat daarmee voorspeld dient te 

worden. Zo wordt voor schoolsucces over het algemeen gekeken naar GPA-scores38 als criterium 

voor het determineren van schoolse prestaties, waarbij schooldrop-out dient als maat voor 

doorzettingsvermogen. Er zijn echter grote verschillen op te merken tussen scholing wat betreft 

de scoringsmethode, drop-outvoorwaarden, studentenondersteuning, sfeer…etc. M.a.w., er is een 

grote variatie tussen scholen die niet per se samenhangt met de prestaties van een student als een 

geïsoleerd fenomeen; we werken met een onzuiver criterium in dergelijke gevallen, oftewel 

criteriumcontaminatie. 

 Het inkomen van een persoon zou een goed criterium kunnen zijn, ware het niet dat dit 

niet enkel een functie is van de persoonlijke vaardigheden van een individu of de 

moeilijkheidsgraad van de job; ook hier zijn er systematische verschillen tussen beroepsgroepen. 

Zo staat topvoetbal als een carrière en successtatus niet in verhouding met het gemiddeld cognitief 

vermogen van de betrokken personen; zij vertonen in de feiten geen kwalitatief betere 

eigenschappen in vergelijking met andere beroepsgroepen dat hun prestigevoordeel zou kunnen 

verantwoorden. 

 Arbeidsprestaties zouden eventueel een beter criterium kunnen zijn, waarbij de vraag 

wordt gesteld hoe goed iemand zijn eigen werk uitvoert. Dergelijke assessments zouden dan 

idealiter plaatsvinden aan de hand van supervisors die een expertoordeel aan de dag brengen, maar 

die zijn vaak vrij subjectief en onbetrouwbaar omdat de beoordeling van iemands prestaties 

beïnvloed wordt door de onderlinge relatie die de betrokken werknemer heeft met diens 

werknemers. Ook is hier sprake van een té partiële aanpak, aangezien gedetermineerd moet 

worden welk onderdeel van de arbeidsprestaties precies getoetst dient te worden. Bij 

administratieve jobs kan men de snelheid van het overtypen van gegevens hanteren als criterium, 

en bij leerkrachten de kwaliteit van de lesvoorbereidingen, maar of dat voldoende is, blijft onzeker. 

 Een groter probleem ligt in de definitie van een ‘succesvol leven’, aangezien hier grote 

interindividuele verschillen bestaan. Succes is geen objectief criterium en is grotendeels cultureel 

 
38 Grade point average (~gemiddelde doorheen het jaar) 



bepaald. Indien de uitkomst van een proces niet concreet en eenduidig gedefinieerd kan worden, 

is het ook onmogelijk om te bepalen welke rol intelligentie in dat proces speelt. 

 

Een tweede probleem inzake de predictieve validiteit van intelligentieonderzoek op succes is van 

statistische aard. Drie concrete elementen moeten hier onderscheiden worden: betrouwbaarheid, 

beperking van bereik en onderscheidingsvermogen. 

 Wat betreft betrouwbaarheid stelt de klassieke testtheorie dat naarmate de 

betrouwbaarheid van een test lager komt te liggen, de geobserveerde correlatie zal dalen ten 

aanzien van de échte correlatie39: 

 rxy = rxtyt * sqrt(rxx * ryy) 

Indien bv. r IQ = .85 (~betrouwbaarheid r(xx)), dan zal de geobserveerde correlatie (xy) = .50 * 

sqrt(.85 * .60) = .36, waarbij duidelijk wordt dat de geobserveerde correlatie een onderschatting is 

van de ware correlatie40.  

 Een tweede statistische probleem betreft beperkingen van bereik, waarbij de steekproef 

niet voldoende representatief is ten aanzien van de bevolking waarover uitspraken worden. Dit zal 

ervoor zorgen dat er onderschattingen gemaakt worden van desbetreffende verbanden. 

Selectiebeperking wordt hierbij gezien als een geval apart, dewelke inhoudt dat een groot aantal 

mensen überhaupt de kans niet krijgt om deel te nemen in de steekproef. Veel onderzoek is van 

deze aard, waarbij bv. een relatief homogene groep van hoog-intelligente individuen bestudeerd 

wordt. Stel dat de ware correlatie tussen intelligentie en GPA-scores .50 is en de variantie in de 

steekproef is slechts .60 van de populatie, dan zal de verwachte geobserveerde correlatie 

overeenkomen met .33, wat dus een onderschatting is. Een praktisch voorbeeld hiervan betreft de 

ingangsexamen geneeskunde als predictor van succes in de opleiding, dewelke tot een 

systematische onderschatting zal leiden omdat enkel zij die geslaagd zijn toegang tot de opleiding 

krijgen. Je begint op die manier met een a priori scheve verdeling. 

 Een derde statistisch probleem betreft het onderscheidingsvermogen van een test, oftewel 

de kans op het maken van een type II-fout bij de schatting van variabelen. Ter herinnering: type I-

fouten betreffen de kans dan men onterecht de nulhypothese verwerpt, wat vaak wordt 

voorgesteld als alfa. Een type II-fout betreft de kans dat men onterecht concludeert dat er géén 

effect is, terwijl er in werkelijkheid wél een effect is; men aanvaardt onterecht de nulhypothese. 

Deze kans wordt vaak omschreven als bèta, waarbij de het onderscheidingsvermogen of de power 

van een studie berekend wordt als 1 – bèta41 

 Het aanpakken van dergelijke statistische problemen is niet evident en wordt bemoeilijkt 

door het feit dat de drie problemen elkaar kunnen versterken. Onbetrouwbaarheden kunnen 

gecorrigeerd worden, maar enkel op conceptueel niveau: slechte tests genereren slechte data, 

 
39 In de beschreven formule beschrijft r(xtyt) de ware correlatie (t=true) en r(xx) * r(yy) de betrouwbaarheden 
van respectievelijk test x en test y. 
40 De waarden van de verschillende variabelen zijn hier random gekozen, gewoon om een illustratie te maken 
dat onvoldoende betrouwbaarheid leidt tot systematische onderschattingen. 
41 Indien een populatiecorrelatie van .50 bestaat, en er getest wordt met een significantieniveau van .05 en een 
steekproef van 25 participanten, dan zal in 16% van de gevallen er géén effect gedetecteerd worden wanneer 
het er feitelijk wél is. 



waarvoor niet gecorrigeerd kan worden. Enkel voor het schatten van theoretische verbanden kan 

onbetrouwbaarheid conceptueel gecontroleerd worden. 

 Beperkingen van bereik kunnen ook veelal slechts conceptueel gecorrigeerd worden bij de 

schatting van theoretische verbanden. Zo kan men zich de vraag wel stellen hoe het verband 

tussen examenscores en opleidingssucces eruit zou gezien hebben indien men iedereen had 

toegelaten tot de opleiding geneeskunde, maar dit is geen mogelijkheid in de praktijk. Statistisch 

geïncorporeerde correcties mogen tevens enkel plaatsvinden indien geweten is dat de 

steekproefselectie een systematische bias vertoont, want anders is de beperking wellicht eerder 

een gevolg van de reële variatie in de populatie. Daarenboven is het zo dat men dergelijke 

correcties enkel kan doorvoeren indien het lineair verband gegeneraliseerd kán worden, oftewel: 

wie je ook bent, dit éne verband is toepasbaar op jou. 

 Het corrigeren van gebrekkige power kan uitgevoerd worden aan de hand van meta-

analyses, maar deze worden veelal vertekend door een publicatiebias, waarbij significante 

resultaten meer voorkeur genieten gepubliceerd te worden dan niet-significante resultaten, 

dewelke wél betekenisvol kunnen zijn voor de constructrelaties die men wenst te onderzoeken. 

Niet-gepubliceerde studies en doctoraten moeten dus expliciet opgezocht en geïncorporeerd 

worden in dergelijke meta-analyses, wil men deze drempel overkomen. Pre-registratie kan hierbij 

een oplossing zijn voor het gehele wetenschappelijke veld. 

 

Een derde probleem inzake het onderzoek over intelligentie-effecten op succes betreft gebrekkige 

proefopzetten. Een experimenteel design is in veel gevallen ethisch gezien niet mogelijk, waardoor 

voor inherent zwakkere designs geopteerd moet worden. Zo zijn prospectieve studies wel ideaal, 

maar ook heel duur. Het collineariteitsprobleem is daarmee ook niet opgelost, maar er zijn wel 

mogelijkheden om te gaan controleren voor ongewenste variabelen. Retrospectieve designs 

worden het vaakst gebruikt, maar vertonen evenwel problemen omtrent collineariteit waardoor 

het in feite de zwakste proefopzet is, omdat er hier zelfs geen controle in de tijd mogelijk is (wat 

wel een optie is bij prospectieve designs). 

 

Intelligentie en academisch succes 

In het lager en secundair onderwijs heeft intelligentie een gemiddelde correlatie van .50 met 

schooluitslagen, waarbij het wat hoger is voor het lager onderwijs en wat lager voor het secundair. 

Omwille van de stijgende differentiatie van richtingen doorheen de schoolloopbaan zal beperking 

van bereik een steeds sterkere invloed uitoefenen op de geschatte correlaties, dewelke steeds 

sterkere onderschattingen van een reële correlatie zullen voorstellen. SES speelt hier echter ook 

een rol. Zo zullen lagere scholen in een rijkere stadsbuurt vaker kinderen huizen die ook uit een 

hogere SES-klasse komen, waardoor deze de populatie niet correct representeert.  



Er bestaan vergelijkbare resultaten voor 

drop-out. In de jaren ’70 werd in de VS een 

longitudinale studie op poten gesteld, waarbij 

jongeren die zich in het laagste percentiel bevonden 

zo’n 50% kans vertoonden om de schooltijd níét 

volledig uit te zitten. Dit patroon nam gradueel af 

naarmate men zich in hogere percentielen bevond.  

In de VK bestaat de gewoonte om bij 11-

jarigen intelligentietests af te nemen, en op 16-jarige 

leeftijd wordt een belangrijke prestatietest 

afgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat zo’n CAT-

score op 11-jarige leeftijd sterk verband houdt met de schoolse prestatiefactor op 16-jarige leeftijd 

(r = .81). Voor kernvakken was dit verband r = .50/.77 en voor praktijkvakken r = .40/.50. 

In IJsland werden gelijkaardige resultaten bevonden aan de hand van Raven Progressive 

Matrices. Scores op deze test correleerden zo’n .75 met wiskunde en .64 met de totale 

schoolprestaties. 

Wanneer me de verschillen tussen scholen wegneemt door met algemene testen te werken 

die niet school-specifiek zijn (zoals de nationale prestatietest voor 16-jarigen in de VK), ziet men 

een duidelijk verband tussen intelligentiematen en schoolprestaties.  

 

In het postsecundaire systeem vond men zeer hoge correlaties tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM 

met academische prestaties. RAPM, dewelke meer een maat is van Gf dan Gc, vertoonde een iets 

lagere correlatie dan de andere intelligentiematen. 

 In de VS worden jaarlijks 

tienduizenden van dergelijke tests afgelegd. 

Men kan vervolgens kijken wat de 

correlaties zijn tussen SAT-scores en 

academische prestaties in het hoger 

onderwijs. De geobserveerde correlatie ligt 

daar rond .35, maar gegeven de beperking 

op bereik is dit vermoedelijk een onderschatting. Hiervoor kan gecorrigeerd worden, waardoor 

het verband stijgt, maar nog steeds een vermoedelijke onderschatting is, omdat verschillende 

scholen en opleidingen op verschillende manieren punten toekennen aan de prestaties van 

studenten. Bij fysicatoetsen is zo vaak gewoon juist of fout, maar bij filosofische papers is er minder 

strakheid en standaardisering in de toediening van punten.  

 De NLSY79-studie toonde aan dat de kans op een bachelorsdiploma zo’n 70% bedraagt 

indien men zich in het topdeciel van de AFQT bevindt, en zo’n 10% in het vijfde deciel. Hieruit 

blijkt dus dat er een duidelijk verband is tussen intelligentiematen op 16-jarige leeftijd en de kans 

op het behalen van een bachelorsdiploma. 

 

Intelligentiematen worden ook gebruikt voor selectieprocedures. De sollicitant en het bedrijf 

hanteren hierbij echter verschillende perspectieven. Een sollicitant zal wensen dat zo’n test met 

een redelijke accuraatheid zijn verwachte prestaties kan reflecteren, maar de vraag is dan hoe 



accuraat een test precies moet zijn om redelijkerwijze beslissingen op te kunnen baseren: hoeveel 

procent van de verklaarde variantie in verwachte prestatie dient vervat te zitten in de selectietest?  

Selectietests in de VS vertonen een verband van zo’n r = .50, maar in feite is slechts 25% 

variabiliteit in de prestatiescores terug te brengen op intelligentie (r² = .25). Een gevolg hiervan is 

dat men zal observeren dat een aantal mensen dat niet zo goed scoort, per toeval redelijke 

prestaties kunnen neerzetten en omgekeerd. Vanuit het perspectief van het individu kan dus zeker 

aangehaald worden dat de tests niet voldoende hun werkprestaties kunnen capteren. 

Het perspectief van de instelling/het 

bedrijf omvat de vraag hoe de gemiddelde 

academische vaardigheid verschilt tussen 

geselecteerden en niet-geselecteerden. Hiervoor 

kijkt men naar de wisselwerking tussen het 

selectieratio (~hoeveelheid van de sollicitanten die 

men a priori zal toelaten om de rangen gevuld te 

krijgen: 50%? Enkel topdeciel?) en testaccuraatheid 

(~hoe sterk is de correlatie tussen de test en het 

criterium).  

In het voorbeeld wordt op de horizontale 

as het percentage individuen dat níét zal kunnen 

doorstromen en op de verticale as hun vaardigheidsniveaus. Indien men enkel de top 1% zal laten 

doorstromen, dan zal de gekozen groep een gemiddeld vaardigheidsniveau hebben van percentiel 

90. Meer bepaald: bij een testaccuraatheid r = .47 en een selectieratio van 1% zal de gemiddelde 

vaardigheid van zij die geaccepteerd worden zich bevinden in het 90ste percentiel van de algemene 

bevolking. Bedrijven kunnen dus het verwachte vaardigheidsniveau schatten op basis van de 

testaccuraatheid en selectieratio’s. 

 

Zorgvuldigheid bij het gebruik van intelligentiematen bij selectie en opleiding is belangrijk, omdat 

opleidingen toegang bieden tot goede jobs en algemene welstand. De impact van scholingsgraad 

op inkomen mag niet verwaarloosd worden, zo blijkt immers uit studies in de VS dat de 

inkomensmediaan zo’n viervoud hoger ligt voor mensen die een doctoraatsopleiding hebben 

genoten ten aanzien van zij die het middelbaar niet hebben afgerond. Selecties in onderwijs 

moeten dus doordacht plaatsvinden, omwille van de impact van dergelijke beslissingen42. 

 De vraag blijft of dergelijke selectietests eigenlijk geen gemaskeerde proxy’s zijn voor SES 

in plaats van effectieve vaardigheden. De implicatie van deze bedenking is dat het gebruik van 

selectieproeven het bestaan van de maatschappelijke hiërarchie in stand houdt, wat niet wenselijk 

is. In de VS is daaromtrent onderzoek gebeurt: de correlatie tussen SAT en GPA1 (gecontroleerd 

voor SES) werd .44 bevonden (een verschil van .03 indien met niet zou controleren), maar het 

verband tussen SES en GPA1 (gecontroleerd voor SAT) was kleiner (.05, met een verschil van .26 

indien men niet voor SAT ging controleren), waardoor gesteld kan worden dat de prestaties van 

een individu meer samenhangen met SAT dan SES. Om het goed te doen in hoger onderwijs, moet 

 
42 Het verband wordt minder sterk teruggevonden in landen als Noorwegen en Cuba, waardoor men vermoedt 
dat politieke en economische context ook sterke rollen kunnen spelen, maar over het algemeen is de relatie vrij 
universeel. 



men cognitieve vaardigheden ontwikkelen, en SES is hier slechts indirect een invloedfactor, met 

name door cognitieve stimulatie aan de hand van blootstelling aan boeken, cultuur (bv. musea), 

cognitieve spellen (bv. puzzels)…etc. en later ontplooiing in het middelbaar. 

 De verbanden kunnen echter nog genuanceerd worden, door te controleren voor het 

verband tussen GPA1 en GPA-highschool (r = .39). De predictieve waarde van GPA in het 

algemeen is vrij hoog, zo’n .46, wat betreft latere SAT-scores. Er moet echter een onderscheid 

gemaakt worden tussen kunnen en willen doen. De SAT-score is een momentopname van de 

mogelijkheden van een individu, maar dit garandeert niet dat dit individu deze skills ook zal 

benutten. De punten die men behaalt op school zijn een resultaat van beide! 

 Indien men de effecten van intelligentie op academisch functioneren in 

postgraduaatopleidingen wilt bestuderen, moeten de gebruikte tests aangepast worden om te 

kunnen differentiëren op zo’n gespecialiseerd niveau. In dergelijk onderzoek wordt gebruik 

gemaakt van odds-ratio’s, wat een breuk is tussen de slaagkans van studenten met scores in de 

bovenste helft en de slaagkans voor studenten met scores in de onderste helft. De bevonden 

verhoudingen stellen dat zij die hoog scoren zich 2.3x verhouden ten aanzien van zij die laag scoren 

wat betreft slaagkansen. Wanneer een selectietest specifiek ontworpen wordt voor topscoorders, 

voor graduaten, wordt nog steeds een voorspellende waarde gevonden! 

 

Intelligentie en werksucces 

IQ-testen komen relatief vaak voor in het leger, omdat deze onderzoeksgroep bepaalde voordelen 

met zich meebrengt. Werknemers in het leger bevinden zich over het algemeen in het een heel 

gestructureerde omgeving, waarbij individuen vaak hun gehele carrière in het leger blijven en 

samen vergemakkelijkt dit de controle voor externe variabelen.  

 In een studie in de VS werd gekeken 

naar drie verschillende voorspellers (getest bij 

selectie) en meerdere criteria. Cognitieve 

capaciteiten hielden vooral verband met 

technische bekwaamheid en algemene 

militaire bekwaamheid, terwijl discipline en 

fitness meer door persoonlijkheidsmaten 

verklaard werden (evenals leiderschap). 

Intelligentie (~cognitieve vaardigheden) 

hebben indirect ook een zegje in discipline, 

fitness en leiderschapsvaardigheden, omdat 

het helpt het belang van doorzettingsvermogen etc. in te zien. Hieruit kan uiteindelijk 

geconcludeerd worden dat intelligentiematen wel degelijk een voorspellende waarde zijn voor 

werksucces in het leger. 

 Soldaten met een hogere AFQT-score functioneerden na zes maanden gemiddeld beter 

dan zij die lager scoorden na 42 maanden, wat verklaard kan worden door het feit dat zij die 

intelligenter zijn, sneller informatie tot zich kunnen nemen en dus ook beter presteren in de 

werkcontext. 

 



Een meta-analyse van Schmidt & Hunter (1998) vond een verband tussen IQ-scores en 

werkprestaties bij civiele jobs (~t.e.m. het lager management, dus niet het hoger management in 

bedrijven). Gedurende een lange tijd bestond het idee dat intelligent functioneren voor sommige 

jobs belangrijker was dan voor andere, en om dit te onderzoeken, werden verschillende 

constructen gemeten, waaronder job try-out (~beoordeling van prestaties op basis van het 

uitvoeren van een segment van de 

job), job-kennis (~een test waarbij 

kennis omtrent de specifieke 

elementen van de job wordt 

bevraagd) en een inferentiecheck 

(~evaluaties door peers)43.  

 Uit de meta-analyse bleek 

dat cognitieve vaardigheden een 

goede voorspeller zijn van 

werkprestaties (r = .50). Werk- 

samples doen het feitelijk het best, 

maar is inherent problematisch 

omdat veel personen vaak juist nog géén ervaring hebben in de job, waardoor het in veel gevallen 

niet gebruikt kan worden. Een ongestructureerd interview lijkt weinig voorspellende waarde te 

hebben en intelligentiematen hebben daarbij weinig toegevoegde waarde. Ook 

consciëntieusheidstesten en integriteitstesten blijken weinig valide, maar hebben wel een 

toegevoegde waarde op intelligentietests.  

 

Ook onderzoek inzake werkprestaties voor civiele jobs vertonen enkele problemen. Zo is er een 

problematische multidimensionaliteit van het criterium voor hogere rangen in een bedrijf: voor 

dergelijke jobs vereist men meer vaardigheden en kennis waardoor men op meer vlakken 

succesvol dient te zijn om als dusdanig bestempeld te kunnen worden. Wat betreft individuen die 

werkzaam zijn op topmanagementniveau is het ook erg moeilijk om data te krijgen, om de 

praktische reden dat deze personen vaak heel druk bezig zijn. Indien men erin slaagt dergelijke 

individuen tóch te onderzoeken, blijft het probleem van beperking van bereik bestaan, aangezien 

topmanagers slechts een fragment van de populatie vertegenwoordigen en generaliseerbare 

uitspraken op basis van dergelijk onderzoek weinig frequent zijn.  

 

Werkstatus en inkomen 

Werkstatus en inkomen zijn niet hetzelfde en dus is het interessant om ze apart te bestuderen. Een 

prospectieve studie van de US Army Air Force in WOII kende een follow-up na 12 jaar, waarbij 

men is gaan kijken waar de onderzochte personen na de oorlog terecht zijn gekomen en of dit 

samenhing met het intelligentiematen. De studie toonde dat personen die hoger scoren op 

algemene redeneervaardigheid vaker terechtkwamen in hogere-statusjobs. Gelijkaardige principes 

werden teruggevonden voor numerieke en perceptuele vaardigheden, maar de verbanden waren 

 
43 De lichtgrijze balkjes geven het verband weer tussen het gemeten construct en de werkprestatie. De 
donkergrijze balkjes geven de gecombineerde correlatie weer wanneer desbetreffende predictor gekoppeld 
wordt met algemene intelligentie. 



daar minder sterk. Enerzijds was er een 

centraal effect van algemene intelligentie en 

anderzijds zag men ook specifiekere patronen 

afhankelijk van welke jobs men later uitvoerde. 

Zo scoorden latere penningmeesters vrij hoog 

op algemene intelligentie, maar vooral op 

numerieke vaardigheden. 

  De significantie van deze 

bevindingen ligt in het gegeven dat de 

intelligentietests vóór de beroepskeuze werden 

afgenomen, maar wegens tekort aan controle 

voor opleidingsniveau kunnen geen strikte 

uitspraken gedaan worden inzake de relatie 

tussen intelligentie en werkstatus. 

 

 

Een prospectieve studie met NLSY79-data 

controleerde wél voor opleidingsniveau, maar 

ook voor geslacht en etnische achtergrond. 

Specifiek werd er gekeken naar opleiding, 

inkomen (van dewelke de vierkantswortel werd 

gehanteerd om extreme inkomens uit te 

vlakken) en statuswaarde van het beroep. Men 

stelde een substantiële correlaties met 

onderwijsniveau, waarbij de relatie met 

inkomensniveau iets lager was, maar niet nul. 

Het verband met werkstatus was hoger. 

 Er werden enkele verschillen vastgesteld tussen groepen, waarbij etnische achtergrond en 

geslacht leken te interageren met hoe men presteert op intelligentietests en waar men terechtkomt 

op de arbeidsmarkt. Men heeft gekeken naar de voorspellende waarde van opleiding op zich, en 

vervolgens bestudeerde men ook de mate waarin 

intelligentiematen daaraan konden toevoegen. 

Lichtgrijze balkjes stellen de voorspellende waarde 

van de opleiding op zich voor. Er werd bevonden 

dat voor alle groepen vooral het opleidingsniveau 

het inkomen voorspelt en dat intelligentiematen 

daar op zich maar in geringe mate iets aan konden 

toevoegen.  

 Vergelijkbare bevindingen werden 

gerapporteerd in onderzoek op veteranen en hun 

naoorlogse werkstatus en inkomen. 

 



Werkeisen en IQ 

Gottfredson (1986) is nagegaan welke vaardigheden benodigd waren voor welke jobs, en kwam 

tot de conclusie dat de g-factor de meeste variantie in termen van werkeisen kon verklaren; de 

algemene intelligentie zorgt voor de grootste verschillen tussen jobs. 

 Madhyasta & Hunt (2008) kwamen tot 

vergelijkbare conclusies, waarbij de g-factor als 

belangrijkste oorzaak voor de verschillen in 

termen van werkeisen was, in combinatie met 

andere maten zoals verbale intelligentie, 

perceptueel-motorische intelligentie en numerieke 

intelligentie. In de grafiek worden de patronen per 

beroep aangegeven, waarbij op te merken valt dat 

bv. juristen en positieve wetenschappers veel 

algemene intelligentie nodig hebben. Ruimtelijke 

oriëntatie is dan belangrijker voor de bediening 

van apparatuur. Voor verzorgingsberoepen is een 

zeker niveau van algemene intelligentie benodigd, 

maar de andere elementen lijken daar geen echte 

rol in te spelen. 

 Men is ook gaan kijken naar welke vormen van intelligentie nodig zijn voor de uitvoering 

van verschillende types jobs. De bevindingen daarvan zijn te zien in onderstaande grafiek. 



 
 

Vooruitzichten aan de uiteinden van de Gausscurve44 

Terman zetten een prospectieve studie op poten waarbij hij 1528 leerlingen ik zijn steekproef 

betrok, dewelke hij vanaf 1920 doorheen het leven zou blijven volgen. De leerlingen hadden 

telkens een IQ >140 en waren 

genomineerd door leerkrachten. Het doel 

was de intelligentiematen te bestuderen 

als predictoren van opleiding, inkomen en 

sociaal functioneren. 

 In nevenstaande tabel zijn de 

gegevens omtrent behaald diploma 

samengevat. Destijds was het een maatschappelijke verwachting dat vrouwen thuisbleven, aldus 

het gemaakte onderscheid tussen de geslachten. De hoeveelheid personen die een collegegraduaat 

wisten te behalen was sterk verschillend van de populatie wiens IQ rond het gemiddelde hangt, 

maar binnen de Termites was geen verschil tussen mannen en vrouwen. Er is wel een 

geslachtsverschil bij zij die graduaatstudies opnamen gegevens een reeds behaald collegegraduaat, 

wat begrijpelijk is gezien de tendens om vrouwen destijds niet te laten verder studeren. Weinig 

opmerkelijk is het gegeven dat de Termites veel vaker zo’n graduaat opnamen in vergelijking met 

de algemene bevolking. Dezelfde logica gaat op voor doctoraatsstudenten.  

 Wat betreft inkomen werden de Termites vergeleken met een etnisch gelijkaardige 

referentiegroep, en daaruit bleek dat de kinderen die opgenomen waren in de Terman-studie 

 
44 Noot van de samensteller: dit deel is integraal overgenomen uit de samenvatting van Bo Fransen wegens 
tekort aan persoonlijke notities ter eventuele aanvulling. 



beduidend meer inkomen hadden dan zij 

de normale populatie. De steekproef 

vertoonde ook een betere sociaal 

functioneren, wat zich reflecteerde in bv. 

minder echtscheidingen.  

 

De Terman-studie kreeg echter heel wat 

kritiek te verduren. Zo was er een 

vertekening in de richtng van de midden- en hogere klasse; er werd niet gecontroleerd voor SES. 

Het is echter lastig om de gevonden effecten énkel toe te schrijven aan een SES-vertekening, juist 

omdat ze zo sterk zijn. De basisresultaten blijven dus enigszins intact. 

 Een tweede kritiek betrof de mate van interferentie in het leven van de participanten en de 

effecten daarvan op de uitkomstvariabelen. Mensen leren door dergelijke, intensieve tests dat ze 

heel intelligent zijn. Dit beïnvloedt de natuurlijke gang van zaken wat betreft levensbeslissingen 

en heeft op die manier een actieve impact op de resultaten. Maar ook deze kritiek kan op zichzelf 

niet de verkregen resultaten in hun volledigheid verklaren. 

 Een derde kritiek stelt dat de participanten geen genieën waren; zo heeft geen enkele van 

deze participanten ooit bv. een Nobelprijs gewonnen. Het winnen van een Nobelprijs is op zich 

echter vrij betekenisloos, omdat het zo uitzonderlijk is.  

 

Een andere prospectieve studie van begaafden betreft de SMPY, waarbij men kinderen (12-13j) die 

wiskundig heel sterk zijn, snel wou identificeren en motiveren om zich verder te ontwikkelen. Zij 

die hoog scoorden op lokale testen werden gevraagd om prestatietests af te leggen die normaal 

voor 16-17-jarigen bedoeld zijn (SAT-M en SAT-V) waarvan de top 200 en top 10.000 geselecteerd 

werden om deel te nemen aan zomerklassen.  

 In de nevenstaande tabel zijn de gegevens 

samengevat. De beste 1/200 lijkt vrijwel integraal een 

bachelorsdiploma te behalen, waar toentertijd slechts 

27% van de algemene populatie van de VS in slaagde. 

35-50% behaalde ook een masterdiploma (of iets 

gelijkaardigs), tegenover zo’n 9% in de Amerikaanse 

bevolking. Wat betreft doctoraten haalden de 1/200 

besten een doctoraat, en zo’n 60% van de 1/10.000 

besten. Er is dus een gigantisch effect van IQ op 

opleiding in de uiteinden van de Gausscurve. Een 

belangrijke voetnoot is de oververtegenwoordiging 

van Aziatisch-Amerikaanse personen en een 

ondervertegenwoordiging van Afro-Amerikanen. 

 

Wat met zij die het laagst scoren in de Gausscurve? Er werd een prospectieve studie opgezet die 

beoogde te kijken hoe zij die laag scoren op intelligentiematen (maar niet zo laag dat autonoom 

functioneren in het gedrang komt) het stellen in hun latere leven op socio-economisch vlak. Zo’n 

100.000 rekruten met een IQ tussen 80 en 90 uit het leger werden qua carrière vergeleken met een 



controlegroep met eenzelfde leeftijd en opleidingsniveau. De studie was met name gericht op 

arbeiders- en lagere wittebroodjobs. 

 Na een initiële bootcamp vond een grote 

uitval plaats, wat geïnterpreteerd kan worden als 

een indicator voor reeds initieel beduidend 

mindere prestaties, of als een indicator voor het 

doorzettingsvermogen van de meerderheid.  

 In het leger kwamen de participanten 

vaker terecht in minder technische, 

gespecialiseerde of administratieve jobs, en 

meer in uitvoerende werknemersposities. 

Belangrijk bij deze data is het feit dat de intelligentietests op zich een selectiecriterium zijn 

waardoor de tewerkstelling beïnvloed wordt. Er werd tevens bevonden dat dergelijke individuen 

minder vaak promoties ontvingen, bovenop het feit dat ze vaker in de “lagere” werknemersklasse 

van het leger terechtkwamen. 

 

Conclusies 

Wat betreft de bruikbaarheid van intelligentietests, oftewel hun voorspellende waarde, kunnen we 

aan de hand van voornoemde studies en data enkele conclusies trekken. Zo blijkt de populaire 

mythe dat intelligentie zoals die gemeten worden in klassieke cognitieve tests niet relevant zou 

zijn voor school- en werkprestaties geheel ongegrond. Tevens klopt het ook niet dat er geen 

verschil zou zijn tussen “hoog scoren” en “heel hoog scoren”, aangezien prospectieve studies die 

specifiek beoogden te differentiëren op zo’n hoog niveau, het tegengestelde hebben kunnen 

aantonen. Uit empirisch onderzoek lijkt m.a.w. naar voren te komen dat intelligentiematen in feite 

de single best predictor zijn van toekomstig succes, maar deze is zeker niet foutloos. 

 

Hoe komt het dat, gegeven het corpus aan intelligentieonderzoek en de robuuste bevindingen die 

daarbij gepaard gaan, de ideeën over intelligentie nog steeds niet volledig worden erkend en 

gedeeld? Vanwaar deze blijvende discrepantie tussen wetenschappelijk onderbouwde, 

genuanceerde gegevens en de overtuigingen van mensen? 

 Een eerste probleem berust op het gegeven dat velen denken dat intelligentie een soort 

magische gift is dat de eigenaar ertoe in staat stelt om alles te bereiken wat hij/zij wilt. Dit klopt 

natuurlijk niet, aangezien de meest begaafden in de maatschappij vaker hard werken om succesvol 

te worden; er zijn te veel onrealistische verwachtingen rond het mythische concept van 

“intelligentie”. 

 Een tweede probleem is statistisch van aard: het is een feit dat kansen vaak verkeerd 

worden geïnterpreteerd omdat mensen vaak moeilijkheden ervaren inzake probabilistisch 

redeneren. Zo is het bv. niet het geval dat intelligentie een garantie is voor succesvol leven. Ook 

bij topscoorders zullen sommige mensen hun diploma níét halen. Naarmate men echter hoger 

scoort, zullen de kánsen op succes stijgen; het is geen zwart-witkwestie. 

 Een derde probleem betreft het vaak vergeten aspect van de interactie tussen intelligentie 

en brede sociale en economische factoren en specifieke situaties. Zo zullen horecawerknemers 

onder de druk van de Covid-19-pandemie hun vaardigheden niet verder kunnen ontwikkelen. 



Daarenboven beperkt het denken van mensen omtrent SES zich vaak tot de gebeurtenissen die 

men kent uit de eigen SES. Het feit dat de mens in een gestratificeerde maatschappij leeft, leidt 

ertoe dat zij vooral contact houden met individuen die gelijkaardig zijn qua interesses, 

opleidingsniveau, SES…etc. Door deze vermeende constanten in het leven van de mens, zal men 

vaak verschillen in uitkomsten wijten aan iets dat ook verschilt binnen hun intieme kring, wat vaak 

juist níét de interesses, het opleidingsniveau of de SES is en nog minder intelligentie, wat vaak een 

gepercipieerde constante is omdat mensen zich mengen met gelijken. 

 Een laatste bron van wantrouwen betreft een ideologische motivatie ten aanzien van de 

elite en het idee van sociale gelijkheid. Het gevaar van de elite die de macht naar zich toetrekt, is 

reëel, maar het is inefficiënt deze trachten te bestrijden door de realiteit de negeren. Intelligentie 

als betekenisvolle predictor verwaarlozen, zal de uitdaging van sociale gelijkheid niet 

ondersteunen. Sociale gelijkheid wordt juist bereikt door individuen de kansen te geven om zich 

maximaal te ontplooien, gegeven de vaardigheden die de personen in kwestie lijken te hebben. 

 


