
Assessmenttheorie 
1. Intelligentie

- Theoretische fundering van intelligentietests (intelligentie is een theoretisch begrip)

- Soorten intelligentietests

- Psychometrische benaderingen van intelligentietests

- Cognitieve processen van intelligentie 

- Het functioneren van de hersenen en intelligentie

- Genetische effecten en omgevingsinvloeden op intelligentie

- Predictieve validiteit van intelligentiemetingen

- Fairheid en de demografie van intelligentiemetingen


2. Assessmenttheorie

- Algemeen theoretische kader voor het beoordelen van de kwaliteit van assessment: 

betrouwbaarheid, validiteit, fairheid, scoring

- Constructie van psychologische testen 

- Classificatie van psychologische testen


3. Emotionele intelligentie

- Debat tussen persoonlijkheids- en vaardigheidsbenadering

- Assessment van emotionele intelligentie

- Scoring van emotionele intelligentietesten


Algemene introductie

Begrippen 

- Psychodiagnostiek

- Diagnose

- Psychologisch testen

- Psychologische evaluatie

- Psychometrie 

- Assessment 


Diagnostiek in de psychologie

Definitie van het beroep psycholoog volgens de Belgische Psychologencommissie: 

“Een beroep dat zich richt op

- Evaluatie van,

- Interventie in,

- Onderzoek naar en ontwikkeling van methoden voor evaluatie van en interactie in en

- Disseminatie van informatie over menselijk gedragsmatig en mentaal functioneren op basis van 

de wetenschappelijke discipline van de psychologie”


Term “assessment” meer en meer gangbaar -> enkele gangbare definities

- Onderscheiding, onderscheidingsvermogen, beslissing

- Systematisch beslissingsproces waarin verschillende theoretische en empirische 

onderzoekslijnen samengebracht worden

- Op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen van informatie omtrent de persoon en zijn 

omgeving met het oog op het nemen van beslissingen 

- …

Vroeger diagnostiek, vooral gebruikt in medische context

Assessment is breder kader dan medisch

Diagnosis (oud Grieks): onderscheidingsvermogen, beslissing

-> dubbele etymologische betekenis zien we vandaag nog steeds

Meest gebruikte vorm van assessment is onderzoek bij individuen

Kritiek: veel te veel gericht op het individu

-> mensen leven in een context

Therapie valt niet onder assessment, evaluatie wel

Assessment is geen aparte discipline, maar integreert verschillende disciplines


Drie grote praktijkvelden 

- Klinische en Gezondheidspsychologie


- Is er sprake van een psychiatrische stoornis?
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- Wat is de draagkracht/last van een persoon?

- Personeels-, beroepskeuze, arbeids- en organisatiepsychologie


- Voldoet de kandidaat aan de functie-eisen?

- Heeft de arbeidsorganisatie een goed ‘sociaal klimaat’?


- Onderwijspsychologie

- Is er sprake van een hoge begaafdheid?


Geschiedenis van de assessment

Geschiedenis van de psychologische assessment: 3 aspecten

- Theorievorming

- Meetmodellen

- Testbeweging 


Geschiedenis van de theorievorming

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


- Filosofie van Descartes: onderscheid tussen lichaam en ziel -> kenmerken van het lichaam 
zijn meetbaar, maar niet van de ziel


- Experimenteel onderzoek van Fechner & Wundt: relatie tussen lichaam en geest -> wat is de 
verhouding tussen de objectieve sterkte van een stimulus en de waarneming ervan?


- Wet van Fechner: de subjectieve ervaring is proportioneel aan het logaritme van de 
stimulusintensiteit


- Wundt: Individuele verschillen in snelheid van zenuwgeleiding oorzaak van verschillen in 
waarneming 


- Focus experimentele psychologie is bestuderen verschillende processen, Wundt heeft ook 
bijgedragen aan assessment door meetinstrumenten te maken


- Opkomst van empirisch pragmatische epistemologie in VS


Geschiedenis van de meetmodellen

- Voorlopers: ontwikkeling van theorie van meetfouten (Laplace, Gauss & Legendre)

- Karl Pearson: toepassing op menselijk oordelen

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

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


- Ware score is de waarde over een oneindig aantal herhalingen

- S = T + E


- Item response theorie: Georg Rasch

- Kans op correct antwoord gemodelleerd als logistische functie van vaardigheid van persoon 

en moeilijkheidsgraad van item

- Historische voorlopers:


- Selectiesysteem van het Chinese keizerrijk

- Ontstaan in 605 tijdens de Sui dynastie

- Afgeschaft in 1906 tijdens Qing dynastie

- Hiërarchisch selectiesysteem met selecties op districts-, provinciaal- en hoofdstedelijk 

niveau

- Sterk georiënteerd op kennis van Confuciaanse teksten en filosofie

- Zeer grote druk (high stakes election)

- Bestrijden van fraude

- Gedachte experiment: vergelijking oude testen China en IQ -> substantiele overeenkomst


- Universitaire examens: Bologna (13de eeuw), Oxford (17de eeuw), vanaf 1860 veralgemeend 
in Europa en de VS


- Voorlopers vanuit de psychiatrie

- Esquirol (1850) en Segin (1860): idiotie versus dementie

- Classificatiesysteem van Kraepelin: Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

- Medisch model: syndroom als gevolg van pathologisch proces

- DSM als geheel van afspraken: recente discussie over DSM-V (bv. Persistent Complex 

Bereavement Disorder)


Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

- Hathaway & McKinley (1943): psychopathologie en persoonlijkheidsaspecten efficiënt 

inventariseren
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- 1000 potentiële items: bestaande vragenlijsten, beoordelingsschalen, psychiatrische interviews, 
handboeken psychiatrie, persoonlijke ervaring (504 geteste items)


- Items voorgelegd aan klinische groepen en normalen

Itemselectie:

- Klinische groepen van normalen differentiëren

- Klinische groepen onderling onderscheiden 

- Matige, niet-psychopathologische vormen ontdekken

- > empirische itemselectie

Klinische schalen:

- Hypochondrie (Hs): lichamelijke klachten

- Depressie (D): depressie

- Hysterie (Hy): gebrek aan maturiteit 

- Psychopathie (Pd): deviant, autoriteitsconflict

- Mannelijkheid/vrouwelijkheid (Mf): mannelijke vs vrouwelijke interesses

- Paranoia (Pa): achterdocht, vijandigheid

- Psychoasthenie (Pt): angstig, gespannen

- Schizofrenie (Sc): vervreemding, teruggetrokken

- Hypomania (Ma): uitgelaten, veel energie

- Sociale introversie (Si): introversie, verlegen

+ VALIDITEITSCHALEN

- Leugen (facking good)

- Infrequentie (facking bad)

- Defensiviteit (ontkenning)


Geschiedenis van de testbeweging

- Maatschappelijke context voor ontstaan van testbeweging:


- Sterke bevolkingsgroei

- Industrialisering

- Verstedelijking

- Complexer worden van maatschappij


- Sir Francis Galton (1822-1911)

- Neef van Charles Darwin: genetische benadering

- “Whenever you can, count”

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

metingen (in de traditie van het Engels empirisme)

- Intelligentie = “overall constitutional fitness”

- Co-relations


- James McKeen Cattell

- Leerling van Wundt en Galton

- Mental tests met fysiologische en sensorische focus (1890), bv:


- Sterkte van handgreep

- Snelheid van handbeweging

- Onderscheiden van gewichten

- Oordeel over verstreken tijd

- Hoeveelheid druk nodig om pijn te voelen


- Wissler (1901) neemt testen af van studenten -> geen verband tussen testen van Wissler en 
academische prestaties, hingen ook onderling niet samen -> einde van cognitief 
psychologische benadering van intelligentie tot aan jaren ’60-’70


- Jensen (1998)

- Alfred Binet 


- Focus op hogere mentale processen

- Eenvoudige taken die aandacht houden

- Selecteren voor bijzonder onderwijs (maakte test om kinderen die niet konden volgen in 

onderwijs te identificeren)

- 1905: eerste test

- 1908: mentale leeftijd (IQ = MA/CA *100)

- 1911: met vijf items per leeftijdscategorie

- Verder in VS ontwikkeld door Terman: Stanford-Binettest (Termites)

- Begon IQ te berekenen aan de hand v/e referentiesteekproef

- Formule was niet betrouwbaar te gebruiken voor oudere leeftijden
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- Vroeger dacht men dat Stanford-Binet directe weergave van genetische capaciteit was -> 
eugenetica (niet enkel in Nazi-Duitsland, ook bij socialisten)


- Henry Herbert Goddard

- Past Simon-Binet-test toe in “training school for feeble minded boys and girls”

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

- Testen van immigranten: ongeveer 80% van Oost-Europese migranten gediagnosticeerd als 

“morons”

- Aanhanger van eugenetica


- Yerkes: grieptests in het leger

- Army Alpha-test (1921)


- Opvolgen van mondelinge instructies

- Rekenkundig redeneren

- Praktisch oordelen

- Synoniem-antoniemparen

- Door elkaar gegooide zinnen

- Cijferreeksen aanvullen

- Analogieën 

- Informatie (algemene kennis)


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

- Visueel-perceptuele tests

- Motorische tests


- > Grote boost aan intelligentietesten, het bleek mogelijk grote groepen op betrouwbare wijze 
te testen


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

- Visueel-perceptuele tests: wat ontbreekt op deze figuur? Cultureel bepaald: bekend zijn met 

wat het volledig beeld zou moeten zijn

- Bij niet-verbale testen ook vaak motivatieproblemen 

- Meisjes scoorden vaker hoger dan jongens (tegen de verwachtingen in)

- Vrouwen hadden toen minder toegang tot onderwijs


- Andere typen tests: SAT, persoonlijkheid 


Introductie op intelligentie

Lippmann (1922): “The intelligence test, then is an instrument for classifying a group of people, 
rather than a measure of intelligence. People are classified within a group according to their 
success in solving problems which may or may not be tests of intelligence. They are classified 
according to the performance of some Californians in the years 1910 to about 1916 with Mr. 
Terman’s notion of the problems that reveal intelligence. They are not classified according to their 
ability in dealing with the problems of real life that call for intelligence”.


We meten met intelligentietest niet rechtstreeks de genetica, het is ook niet zo dat scholing alles 
bepaalt, het verhaal is genuanceerd

Vaak voorspellen testen beter voor lagere klassen dan voor hogere klassen (hogere klassen 
gebruik ook vaker hun netwerk om aan jobs te raken, niet enkel hun intelligentie)

Lippmann: geen psycholoog maar journalist

Mensen worden geclassificeerd op basis van succes in taakjes, maar meet geen intelligentie die 
we dagdagelijks nodig hebben

Operationele definitie: definieert een construct door de operatie (test)

Kritiek van Lippmann zien we vandaag nog steeds

Hunt: als intelligentietesten geen intelligentie meten, dan moet je in staat zijn een nieuwe test te 
ontwikkelen die intelligentie meet, en niet correleert met intelligentietesten

IQ: de score die je krijgt op een intelligentietest

IQ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar intelligentie in het algemeen

-> probleem: begrip ≠ 1 malige meting

Meting is de operationalisering

IQ moeten we in de enge betekenis blijven gebruiken, score op een test

Intelligentie is begrip, breder


Boring (1923): “Intelligence is what the intelligence tests test”.

Boring is wel academisch psycholoog
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IQ-testing

- Enge en brede betekenis van IQ

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

maar …

- Van het testen van kinderen naar het testen van volwassenen

- Van individueel testen naar testen in groep: classificatie (Army Alpha en Army Beta Tests) en 

selectie 

- Bij classificatie moet iedereen een plaats krijgen, alle soldaten op een positie inzetten

- Selectie: de beste persoon voor de job zoeken


Werken testen?

- Probabilistische verbanden

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


- Thomson heeft alle 11 jarigen in Engeland getest. Mensen die qua intelligentie in het hoogste 
kwartiel zitten op 11 jarige leeftijd, leven langer -> Hoe verklaar je dat?

- Direct verband: constitutional fitness volgens Galton

- Indirect verband: Mensen die intelligenter zijn, zijn gevoeliger voor 

gezondheidscampagnes/informatie bv. Tegen roken, leven gezonder

- Andere verklaring/3e variabele: SES, ongezond voedsel is goedkoper, ook andere zaken 

zoals fitness-abonnement

- Voorspelling is niet hetzelfde als verklaring


- Veel voorspellingen kunnen worden gemaakt over sociaal relevant gedrag

- Maar IQ-tests correleren ook met vele andere predictoren


- Controversen:

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

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

- 100 jaar geleden was dit nog een intelligente vraag, nu niet, je kan het empirisch 

onderzoeken,  IQ testen hebben een voorspellende waarde

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

people who have very high test scores and do well, and people who have very high test 
scores and are not doing notably well 

- je moet denken in termen van kansen, probabilistisch, dat er mensen zijn die hoog scoren 

en niet succesvol zijn spreekt de kansen niet tegen

- The tests only work in the academic arena 


- empirische vraag, dit klopt niet

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

do not predict well for other groups. 

- ongeveer even goede voorspellingen bij wit en zwart


- The tests should not be used because they are prejudiced against minority group members, 
who tend to get low scores. 

- we vinden gemiddelde verschillen tussen minder- en meerderheden

- > wil dat zeggen dat de test bevooroordeeld is? Hangt af van de vraag


2 geldige kritieken: 

Er moet een cultuur-sensitieve test zijn

Globalisering van economie: iedereen heeft gelijkaardige 
skills nodig om in deze economie succesvol te zijn


Een kader om te denken over intelligentie (door Hunt)

- Onderscheid tussen manifeste en latente variabelen


- Verschil tussen rechthoeken en een ellips: intelligentie 
is niet rechtstreeks te observeren, daardoor in een 
ellips vorm -> de indicatoren zijn in principe 
observeerbaar en staan in een rechthoek 


- Hersenstructuren veranderen in functie van onze 
ervaringen


- Intelligentie heeft impact op fysische omgeving: willen 
in een gezondere omgeving wonen, kennis hebben om 
te weten wat gezonder is
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- Mensen die kunnen permitteren om in gezonde omgeving te leven, kunnen beter ontwikkelen

- IQ tests worden bepaald door intelligentie, hebben geen invloed

- Rechtstreeks effect van sociale omgeving op intelligentie: intelligentietests in een bepaalde 

cultuur ontworpen, maatschappelijke trends

- Intelligentietests hebben mogelijks direct een effect op socially relevant performance: 

toelatingstesten, in VS zijn cognitieve testen standaard voor je naar unief gaat

- > belangrijk dat testen niet biased zijn


- Antecedenten:

- Genetische bagage: doorheen de levensloop, complexe processen


- Doet zich niet enkel voor in het begin van het leven bv. Alzheimer is strek genetisch 
bepaald


- “People do differ in the extent to which they have inherited brain mechanisms that allow 
them to deal with their society in a way that produces the mental capabilities required to 
solve problems proposed on a cognitive test”


- Fysische omgeving (lood, foetale alcohol syndroom)

- Sociale omgeving (geletterdheid)


- In het oerwoud je weg verliezen kan levensbedreigend zijn -> oriëntatie vroeger veel 
belangrijk, vooral in onze cultuur niet meer belangrijk


- Intelligentie en IQ-tests

- Testing ook bepaald door maatschappij

- Culturele verschillen in relevantie (bv. Fang in Equatoriaal Guinea)


- (Onvolmaakte) voorspellers van sociaal belangrijk geachte gedragingen 

- Maar ook universele competenties: taal, aandachtscontrole, geheugen 


- Specifieke hersenmechanismen, algemeen mechanisme of tussenpositie

- Gebruik van intelligentie: kunnen doen - willen doen (relatie met persoonlijkheid)

- Resultaten: sociaal relevant gedrag


- Verbanden zijn een feit

- Mogelijkerwijze direct verband


- Interacties met fysische en sociale omgeving 

Sociaal relevant gedrag: onderscheid maken, 
sommige mensen zijn wel intelligent, maar hebben 
een motivationeel probleem

Begrip intelligentie is buitenste cirkel, sociaal 
relevant gedrag overlapt, maar valt niet samen

Met intelligentietesten meten we niet alles van 
intelligentie


Reactiebereik en de uitdagingshypothese 

- Noch genetische bagage, noch omgevingskwaliteit bepalen de intelligentie


- Genetische bagage bepaalt een reactiebereik, bereik waarbinnen het kan ontwikkelen

- Omgevingskwaliteit bepaalt een reactiebereik

- In principe zijn ze beiden meetbaar, maar er is veel over dat we nog niet weten


- Verschillen in cognitieve prestatie kunnen niet worden toegeschreven aan

- Genetische bagage tenzij omgevingskwaliteit bekend is

- Omgevingskwaliteit tenzij genetische bagage bekend is


- Hypothese van negatief versneld verband

- Uitdagingshypothese: “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”.


- Drie manieren van omgaan met cognitieve uitdagingen:

- Zelf adapteren: je cursus statistiek leren, ookal is het moeilijk

- Omgeving vorm geven: een rekenmachine aanschaffen, zo je statistiek leren

- Selecteren: ik kies een studierichting waar geen statistiek in zit


- > weinig stimulerende omgeving

- Onderscheid tussen wat in specifieke situaties te verkiezen is en wat algemeen, ze zijn alle 

drie goed in specifieke situaties

- Over het algemeen is zelf adapteren het beste 


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


- Intelligentie is één van de variabelen in een systeem
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- Gesloten versus open systeem (systeem-variabelen, externe variabelen en onbekenden) 

- Open systeem: er zijn altijd dingen die we niet kunnen vatten 

- Intelligentie = open systeem


- Modellen vergelijken met elkaar 

- Intelligentie is zeer complex begrip, kunnen we niet in 1 model vatten


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


Conclusie 

- Intelligentie ≠ IQ

- Intelligentie kan niet in één omvattend onderzoek worden onderzocht

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

claims kritisch te evalueren aan de hand van empirische bevindingen.


Hoofdstuk 2: IQ-testen

Introductie

- Individueel afgenomen tests vs tests afgenomen in groep

- Testbatterijen vs enkelvoudige tests

- Contextspecifieke noden

- What’s in a name? Intelligentie, geschiktheid, prestatie, cognitieve vaardigheid


- Geschiktheid: cognitieve vaardigheden die men nodig heeft om in iets te kunnen slagen

Men gebruikt dezelfde term om te verwijzen naar zeer verschillende testen

Sommigen gebruiken verschillende termen om te verwijzen naar hetzelfde


Individueel afgenomen testbatterijen

- WAIS en WISC: historisch verbaal, performaal, totaal IQ

- Kaufman Adult Intelligence test: onderscheid tussen gekristalliseerde en vloeiende intelligentie

- Sterktes van individueel afgenomen tests


- Contingente itempresentatie

- Observatie van antwoorden


Testbatterijen afgenomen in groep 

- De Otis-Lennon Test

- De Cognitive Abilities Test

- De SAT (SAT-I, SAT-II, schrijven van essay): selecteren voor hoger onderwijs, geschiktheidstes


- In sommig intelligentieonderzoek gebruikt men scores op SAT als maat van intelligentie, 
sommige gebruiken het als voorspeller van intelligentie


- > groot probleem

- De Armed Forces Qualification Test (AFQT) (Arithmatic Reasoning, Mathematical Knowledge, 

Paragraph Compreghension, Word Knowledge)

Ziekte/vermoeidheid zijn belangrijke achtergrondinfo bij testen (alternatieve verklaring voor hoge 
score)
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SAT1: zeer veel gebruikt instrument in de VS om selecties te doen voor het hoger onderwijs

Reading comprehension: stukjes tekst lezen en vragen over beantwoorden

Inhoud van test wordt mee bepaald door functie die test heeft in selectieprocedure


Enkelvoudige testen

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


- Heel erg eenvoudig 

- Zo snel mogelijk zeggen of het juist is of fout

- Snelheid waarmee je toegang hebt tot verbale informatie is belangrijk voor lezen


- Wonderlic Personnel Test: belang van switchen tussen taken 

- Ook heel eenvoudig, maar het gaat telkens om verschillende dingen 

- Eerste intelligentietesten hadden weinig puur redeneren, tot Raven


- Raven Progressive Matrices: Zo goed mogelijk abstract redeneervermogen meten 

- Raven is beste voor algemene intelligentie (als je maar 1 subtest mag kiezen) 

- Correlatie tussen Raven en Wonderlic van .62


Thema’s in het testen

- Taalgebruik


- Onderscheid taalvertrouwdheid en taalbegrip

- Geary: onderscheid primaire en secundaire mentale capaciteiten (bv. Dyslexie)


- In een orale cultuur bestaat dyslexie niet

- Dyslexie is een gevolg van het ontwikkelen van schrift -> belangrijk, want veel testen 

worden schriftelijk afgenomen

- Visueel-ruimtelijk redeneren


- Onderscheid perceptie en redeneren 

- Welke kan je niet bekomen door te roteren? 2: spiegeling


- Geslachtseffect op mechanisch redeneren

- Mathematisch redeneren


- Vooral secundaire mentale capaciteit

- Belang in Westerse maatschappij


- Deductief en inductief redeneren: centraal voor definitie intelligentie, maar

- Cultuurgevoelig 


- Deductief redeneren is afhankelijk van context, vooral in culturen zonder formele scholing 
waar problemen zonder context gegeven worden


- Het correcte antwoord via consensus (3:5:7?)

- Geschiktheid versus prestatie


- Conceptueel verschillend, maar sterk gecorreleerd

Zeer verschillende intelligentietesten zijn positief gecorreleerd


Testconstructie en testgebruik

- Intelligentiequotiënt IQ: z = (y-M)/S, IQ = 15 * z + 100) -> relatieve maat 


- Winnen we iets door van een z-score naar een iq score te gaan? Neen, lineaire transformatie

- Negatief IQ komt negatief over, 98 klinkt veel beter dan -2


- Assumptie: IQ is normaal verdeeld

- 2/3e tussen 85 en 115

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

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


- > verdeling van testscores: normaal of niet? 

- intelligentie is latent begrip, testen worden zo ontwikkeld dat ze normaal verdeeld zijn


- Itemselectie en itemevaluatie: schaleerbaarheid van items

- Differentiële impact: onderscheid tussen vertekening en impact 


- Vrouwen doen het gemiddeld beter op verbale subtesten dan mannen

- IRT-scores als alternatief voor ruwe scores

- Het belang van normeren en de referentiegroep: vloer- & plafondeffecten (bv. Diagnose van 

mentale beperking)

- Als je de test van 15 jaar geleden deed, kreeg je de diagnose van mentale beperking minder 

snel

- Er zijn veel redenen waarom iemand vaardig is maar dat men toch geen bachelordiploma 

haalt
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Tests in personeelsselectie

- Belangenconflict tussen instelling/organisatie en individu: vergelijken van “odds on succes” met 

“cost:benefit ratio”

- Waar leg je cutoff? Odds on succes ≥ cost:benefit ratio 

- Cost hoeft niet hetzelfde te zijn voor een organisatie als voor een persoon 

- Afhankelijk van wat je wil bereiken in je leven, is falen meer of minder problematisch


- Ontbrekende informatie: wat evalueren de testen niet?

- Vaardigheden die kunnen worden getest, maar meestal niet worden getest: bv. Praktische 

intelligentie, sociale intelligentie, oriëntatievermogen

- Vaardigheden die niet in conventionele testformaat passen bv. Leren, reflecteren, creativiteit


- Hoe goed ben je in iets leren op lange termijn -> kan niet tijdens intelligentietest, je hebt 
die max 2u 


- Wat is creativiteit? Iets nieuws ontwikkelen, bij IQ test weten we goed op voorhand wat 
een goed en wat een fout antwoord is


- Vaardigheid zelf/afzonderlijk testen, of iets wat er sterk mee samenhangt 

- Mensen met hoog IQ scoren ook beter op leren op lange termijn


- Maatschappelijke kwesties

- Coaching en gezichtsvaliditeit

- In welke mate percipiëren mensen die testen als valide?

- Matrix is goede maat van intelligentie, maar mensen weten niet wat je daarmee wil meten

- > probleem met gezichtsvaliditeit 


Terugblik

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

kwantitatieve en figuratieve inhouden

- Individuele afname, groepsafname en computerafname meten hetzelfde construct

- Testen buiten de context beperkt wat kan worden gemeten

- Waardevolle criteriumvaliditeitscoëfficiënten (tussen .30 en .85)

- Beperkingen betekenen niet dat testen geen intelligentie reflecteren


Hoofdstuk 3: Theoretische benaderingen

Wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke theorieën 

Kenmerken van wetenschappelijke theorieën:

- Variabelen moeten in principe observeerbaar/meetbaar zijn (vandaag misschien nog niet of nog 

niet goed genoeg, maar in principe wel)

- Bv. Zwaartekrachtsgolven van Einstein, in principe meetbaar, maar was pas veel later 

bevestigd

- Theorieën moeten objectief interpreteerbaar zijn

- Theorieën moeten in principe empirisch verifieerbaar zijn


Kiezen tussen concurrerende theorieën 

- Weg van confirmatie

- Falsifiëring centraal in wetenschappelijk onderzoek

- Zelden duidelijk verwerpen

- Bouwen van modellen en relatieve verklaringskracht met elkaar vergelijken


Systeemdenken

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

- Onderscheid tussen proximale en distale invloeden


- Distaal is indirect, proximaal direct

- Genen van ouders zorgen voor meer stimulering van kinderen

- Proximale variabele van intelligentie van kind is het aantal boeken in huis

- Distaal: het resultaat van de ouders en opvoedingsmethodes


- Feedbackloops 

- Kinderen zetten ouders ook aan om gedrag te stellen

- Karakter van kind creëert ook eigen context


- Gecontroleerde experimenten laten inherent maar deeluitspraken toe 

- Correlatie tussen IQ geadopteerd kind en biologische moeder blijft stijgen -> gen is dus heel 

belangrijk, maar zegt niet alles

- Model formuleren voor de context waarin we het nodig hebben 


Assessmenttheorie 9



- Iets wat op het eerste zicht een genetisch effect lijkt, kan achterliggend een context effect 
zijn


Intelligentie binnen sociale systemen

- Modellen worden ontwikkeld om omgeving te controleren


- Aptitude x treatment interactiemodel van Cronbach & Snow: psychometrische maten van IQ 
relevant, niet fMRI van neurale activiteit

- Rol van intelligentie in het onderwijs: Kinderen die minder hoog scoren, leren beter in 

gestructureerde context, kinderen die hoger scoren, leren meer in open context (kunnen 
vrij meer exploreren)


- Ontwikkelen van nieuw geneesmiddel tegen cognitieve achteruitgang bij ouderen: fMRI wel 
relevant (bij sommigen is het wel aanwezig, bij anderen niet) 

- Test en hersenfunctioneren kunnen we observeren, informatieverwerkingsprocessen 

worden geïnfereerd

- Afhankelijk van niveau moeten theorieën anders worden geformuleerd


Reductionisme

- Reduceren om te begrijpen

- Van tests, over informatieverwerking naar hersenfunctioneren

- Tests- en hersenfunctioneren worden geobserveerd: informatieverwerkingsprocessen worden 

geïnfereerd

- bv. Erkennen van nationale vlag: visuele patroon-detectie, geheugenprocessen, verworven 

kennis


Een studie op psychometrisch niveau

- Reduceren van zeer veel informatie tot een beperkt aantal factoren

- Johnson & Bouchard (2005)


- 436 participanten

- 42 IQ-subtesten

- Meer dan 16 000 getallen

- g-VPR model representeert de data redelijk goed


- We kunnen er voorspellingen mee doen, maar zegt niet waarom


Een studie op niveau van informatie-verwerking

- Begrijpen van tekst veronderstelt bijhouden van informatie:


- Tekstmodel

- Situatiemodel 


- Bv tekst van trump moet voor of na verkiezingen heel anders geïnterpreteerd worden

- Werkgeheugen: 


- Geheugenspantaak: tussen 2 en 5,5 woorden

- Correleert met tekstbegrip 


- Correleert niet met tekstbegrip bv. Wat was het laatste woord -> blijkt een moeilijke taak

- Kunnen beter om met ambiguïteit (the experienced soldiers warned about the dangers …)


- Experienced soldiers warned about … kan op 2 manieren geïnterpreteerd worden

- > mensen met groot werkgeheugen zijn hun meer bewust van ambiguïteit

- Hoe grammaticaal moeilijker de zin, hoe meer moeite mensen moeten doen om de zin te 

begrijpen, mensen met hoog IQ moeten minder werken om de zin te begrijpen (lagere 
activiteit)


- Meten die tests echt wel informatieverwerkingsprocessen? Ze zijn niet observeerbaar


Een studie op hersenniveau

- Onderzoekstechnologie


- X-stralen: structuur

- Functional magnetic resonance imaging (fMRI): metabolisme - goede ruimtelijke resolutie

- Elektro-encefalogram (EEG): neurale activiteit - goede temporele resolutie

- Bv. fMRI van verwerken syntactische complexiteit:


- The reporter attacked the senator and admitted the error

- The reporter that attacked the senator admitted the error

- The reporter that the senator admitted the error


- Broca’s en Wernicke’s gebied
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- Hoe moeilijker, hoe meer activiteit

- Hoe hoger de intelligentiescores, hoe minder metabolische activiteit

- fMRI blijft zeer duur


Kritiek op de niveaubenadering

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

- Er is consensus over het hersenniveau: draagt bij tot begrip

- Er is discussie over het informatieverwerkingsniveau


- Argumenten voor informatieverwerkingsniveau:

- Veel vragen in de praktijk passen binnen informatieverwerkingsbenadering: bv. Gelijktijdig 

volgen van aantal vliegtuigen

- Beperkte kennis over hersenfunctioneren


- Informatieverwerkingskennis moet bijdragen aan:

- Begrijpen van informatieverwerkingsprocessen

- Meten van individuele verschillen in die processen

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


- Argumenten tegen informatieverwerkingsniveau:

- Meten de testen echt informatieverwerkings-processen?

- Maten van informatievrwerkingsprocessen zijn gewoon maten van intelligentie


- Hersenen als toolkit van informatie-verwerkingsprocessen: sprong van psychometrisch naar 
hersenniveau is té complex


Cognitief psychologen en intelligentiepsychologen zijn meer naar elkaar toegegroeid


Samenvatting

- Noodzaak van theorieën:


- Voorspellen en controleren van systemen

- Reduceren van complexe fenomenen naar basale niveaus


- Drie niveaus: psychometrische, informatieverwerkings-, hersenniveau

- Observeerbare vs latente niveaus

- Kritiek op theorieën is niet hetzelfde als ontkennen van noodzaak aan theorieën 


Hoofdstuk 4: Psychometrische theorieën

Wat zijn psychometrische modellen?

- Vertrekpunt: geobserveerde testscores

- Correlaties/covarianties tussen testscores

- Psychometrisch model om beperkt aantal latente variabelen te identificeren: interne structuur 

van een test


Factoranalyse modellen zijn niet alleen belangrijk voor intelligentie, doorheen psychologisch 
onderzoek 

Gemaakt vanuit het intelligentieonderzoek bv. Spearman

Correlatie varieert van -1 tot 1, 0 is geen verband

Covariaties is niet gestandaardiseerd

Als je weet hoe mensen scoren op de latente variabele, weet je ook wat ze op de geobserveerde 
variabele gaan scoren

- Exploratische factoranalyse (als eerste ontwikkeld)


- Tests als vectoren in multidimensionale ruimte met correlaties tussen tests voorgesteld als 
hoeken tussen vectoren (hoe kleiner de hoek, hoe groter de correlatie)


- Model verondersteld geen a priori theorie -> je bekomt altijd een oplossing

- -> zware kritiek want je vindt altijd een structuur en je vindt altijd wel een verklaring voor die 

structuur

- “Garbage in, garbage out” -> ook resultaten als je data slecht zijn

- Stap 1: Extractie van factoren


- 1ste factor verklaart meeste variantie

- 2e factor verklaart meeste van residuele variantie

- Enz. 

- Word problems zitten tussenin algebra en sentence comprehension


- Stap 2: rotatie van factoren

- Orthogonale rotatie: onderliggende factoren worden niet gecorreleerd

- Oblieke rotatie: factoren zijn wel nog gecorreleerd 
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- Je kan niet uit je gegevens halen welke rotatie het beste is, je kiest de rotatie op basis van 
het theoretisch kader


- Confirmatorische factoranalyse

- Vertrekt van a priori model: aantal factoren, correlaties tussen factoren, indicatoren van 

factoren

- Parameters worden geschat volgens model

- Model wordt statistisch getoetst: hoe goed worden de geobserveerde covarianties voorspeld 

door het model?

- Alternatieve modellen kunnen met elkaar worden vergeleken: welk model is het meest 

adequaat om de geobserveerde covarianties te voorspellen?

- Verschillende modellen maken en kijken welke het beste aansluit bij de geobserveerde 

gegevens

- Je gaat ervan uit dat je factor niet alles verklaart -> error

- Alternatief model dat er maar 1 factor is

- Ander alternatief model: onder tijdsdruk of niet zijn onafhankelijke factoren


2 modellen: exploratorisch en confirmatorisch veel gebruikt voor intelligentie

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


- Kenmerken van de test zelf

- Kenmerken van de andere testen in de batterij

- De distributie van de trekken in de populatie die wordt getest


- Bij burgerlijk ingenieur redelijk homogeen op ruimtelijke intelligentie, en meer variabiliteit bij 
verbale


De theorie van algemene intelligentie G

- Spearman: algemene intelligentie niet bij informatieverwerkingsmaten, maar bij maten van 

complex denken (intelligentie heeft 1 onderliggende dimensie)

- > wil niet zeggen dat ze allemaal even gecorreleerd zijn, elke subtest heeft een eigen 

specificiteit

- Spearman onderzocht theorie op schooluitslagen 


- Testlading is de correlatie tussen de test en de latente variabele

- Belangrijk dat populatie min of meer dezelfde context/cultuur heeft 

- In onderwijs stimuleren we verschillende vaardigheden


- Score op cognitieve test: 

- Evidentie voor g: positive manifold uiterst robuuste bevinding


- We hebben intussen meer dan 100 jaar intelligentieonderzoek, alle subtesten correleren 
positief-> minstens 1 algemene factor


- Wat is de aard van g?

- Algemeen mentaal vermogen / cognitieve sterkte

- Psychometrisch niet zo makkelijk wat g zou kunnen voorstellen

- Gespecialiseerde, maar gecorreleerde mentale vermogens

- Mutualisme 


- G begrijpen door te kijken naar:

- Aard van testen die hoog laden op g

- Informatieverwerkingsmodellen

- Functioneren van hersenen


- Welke testen laden hoog op g?

- Inductief redeneren

- Complexe visualisatie

- Kwantitatief redeneren

- Verbale vaardigheid


- Hypothese van gecorreleerde trekken: training in één type taak zal andere type taak 
beïnvloeden (bv. Verbaliseren van strategieën bij matrixredeneren, gebruik van telraam) 

- Verbaal stimuleren heeft een positief effect op abstract redeneren

- Kinderen die getraind werden op gebruik van telraam verbeterden op hun Raven-test


- Bedenkingen bij g:

- Vooral geobserveerd bij “uit de lucht gevallen” testen, niet bij dagdagelijks gedrag

- Veel minder evidentie in gespecialiseerde populaties


- Thurstone heeft andere theorie waarom testen correleren: Testen van Spearman waren niet 
factor zuiver, veel testen doen beroep op verschillende vaardigheden 


xij = βjgi + sij
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- Thurstone gelooft niet in 1 g, maar enkele algemene factoren: ruimtelijk redeneren, 
perceptuele snelheid, getalvaardigheid, verbale relaties, woordvlotheid, geheugen, 
inductief redeneren -> nieuwe intelligentiebatterij, bleek te werken, zo goed als 
ongecorreleerd


- Probleem: hij had het enkel bij studenten afgenomen

- Wanneer het afgenomen wordt van een diverse groep, vond hij weldegelijk 1 algemene 

factor

- Algemene beperking van bereik in gespecialiseerde populaties


- Studenten zijn een subgroep die homogeen is -> geen lage cijfers

- Hoe meer een steekproef homogeen is, hoe minder sterk de correlaties


- MAAR: g meer aanwezig in lager dan in hoger opgeleide steekproeven

- Wanneer we intelligentie meten in een heterogene steekproef en we delen die groep op 

in 4 homogene steekproeven, als we op die 4 homogene groepen factoranalyse doen 
vinden we sterkste correlaties bij mensen die laag scoren, en zwakste bij mensen die 
hoog scoren


- Naarmate mensen hoger scoren op intelligentie, zie je meer specialisatie 

- > fascinerende bevinding

- Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen krijg je specialisatie, mutualisme is niet 

enige verklaring


Het drielagen model: Cattell, Horn en Carroll

- Cattell & Horn:


- Vaardigheden van eerste laag (bv. Begrijpen van zinnen, kortetermijngeheugen, 
getalvaardigheid)


- Vaardigheden van tweede laag:

- Gf: vloeiende intelligentie (heb je nodig om nieuwe informatie te verwerken, redeneren bv. 

Raven test)

- Gc: gekristalliseerde intelligentie

- Gv: visueel-ruimtelijke vaardigheid

- Gs: cognitieve verwerkingssnelheid

- Gt: beslissingsreactietijd


- Carroll: heranalyse van 450 databestanden

- Alle vaardigheden van tweede laag zijn positief gecorreleerd

- Heel veel specifieke intelligentievaardigheden die clusteren op 2e laag, die onderling dan nog 

allemaal gecorreleerd zijn

- Derde laag = g


- Ontwikkeling van nieuwe instrumenten volgens hiërarchisch model

- Kaufman Adult Intelligence Test

- Woodcock-Johnson test batterij (WJ-III)


- Is elke algemene factor in een intelligentiebatterij de g-factor?

- Neen: bv. De algemene factor van de ASVAB is een maat van Gc, veeleer dan Gf of g


- Zijn g, Gc en Gf “natural kinds”? Of vinden wij dat gewoon in psychometrisch model? Is het iets 
wat in de realiteit bestaat?

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


- Voor kinderen die SAT afnemen is het vloeiende intelligentie, maar sommigen kunnen dit 
wel, voor 16 jarigen is dit veel meer Gc -> probleem voor psychologen


- Korte- vs langetermijngeheugen

- Korte termijn en lange termijn zijn verschillende processen, gedeeltelijk gedeelde 

hersengebieden 

- > natural kinds?


- Argument voor natural kinds: er is wel degelijk een verschil, bij Raven is het altijd Gf

- Cattell: Gc via Gf 


- Gc is gecristalliseerde Gf, alle info was ooit nieuw, hoe beter de Gf, hoe meer we Gc leren

- > geen natural kinds, maar temporeel verschil


- Jensen: g doet beroep op specifieke hersenprocessen

- Gf neemt af met leeftijd, Gc neemt toe


- Vloeiende intelligentie neemt af met leeftijd, Gc neemt toe minstens tot 60-70 jaar, gaat 
heel laat pas weer naar beneden


- Leeftijdseffect kan evidentie zijn voor natural kinds
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Johnson & Bouchard’s G.VPR model

- Vernon (1964)


- General factor

- Verbal:educational factor

- Perceptual:motor factor


- Johnson & Bouchard (2005)

- Niveau 1: individuele testen

- Niveau 2: specifieke vaardigheden

- Niveau 3: verbale, perceptuele, rotatievaardigheden (perceptueel van Vernon opgesplitst)

- Niveau 4: algemene intelligentie g


- G.VPR is laatste tijd opgekomen, gebouwd op vroeger werk van Vernon

- Model is statistisch superieur in verschillende datasets, maar verklaart de data niet “volledig”


- Via confirmatorische analyse toegepast op gegevens

- Minder complex, minder factoren onder g


- Geen afzonderlijke geheugenfactor

- Problemen met Gf-Gc onderscheid


- Onderscheid is vaag, want ook patroonherkenning bij Gc testen

- Erfelijkheid niet hoger voor Gf dan voor Gc


- Gf heeft een zwaardere erfelijke component dan Gc, Gc meer invloed van omgeving

- Dit wordt echter niet teruggevonden


- Neurowetenschappelijke bevindingen:

- Aandachtscontrole, neurale geleiding, plasticiteit van neurale connecties


- In adolescentie is herorganisatie van hersenen -> plasticiteit

- Er is een correlatie tussen score op IQ test voor reorganisatie en de efficiëntie van die 

reorganisatie

- Bij sommige plasticiteit groter dan ander


- Verschillende hersendelen betrokken 

- Perceptueel en rotatie doen gedeeltelijk beroep op verschillende hersendelen


- Onderscheid mannen-vrouwen vooral op rotatietaken

- Rotatietaken zijn veel beter bij mannen, bij mannen en vrouwen heel veel variabiliteit


Samenvatting en evaluatie:

- Wat verklaart de “positive manifold?” (Empirisch bevinding)

- De algemene tendens sterker aan onderkant dan aan bovenkant van de IQ-dimensie 


- Bij mensen die laag scoren op IQ verklaart het model veel variabiliteit

- Keuze voor g, drielagen of g.VPR model:


- Statistische argumenten

- Bruikbaarheid bij beslissingen: afhankelijk van waarvoor je de testen wilt gebruiken, kan je 

argumenteren voor alle 3

- Voor sommige beroepen is onderscheid tussen Gc en Gf relevant

- Hangt ook af van het theoretisch kader


- Aansluiten bij informatieverwerking en biologische modellen

- Puur g-model is té eenvoudig


Hoofdstuk 5: Alternatieve intelligentietheorieën

Alternatieve intelligentietheorieën

- Inleiding

- Gardner’s theorie van multipele intelligenties

- Sternberg’s theorie van succesvolle intelligentie

- Ackerman’s PPIK theorie

- Persoonlijkheid en intelligentie

- Algemene evaluatie van de alternatieve theorieën 

- “The intelligence test does not weigh or measure intelligence by any objective standard. It 

simply arranges a group of people on a series from best to worst by balancing their capacity to 
do certain arbitrarily selected puzzles, against the capacity of all the others.” Lippmann, 1922


- “Almost  everything you know about intelligence – the kind of intelligence psychologists have 
most often written about  - deals with only a tiny and not very important part of a much broader 
and more complex intellectual spectrum.” Sternberg, 1996


Een aantal van andere theorieën geven steeds dezelfde kritiek
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Lippmann: uit de lucht gevallen testen, laten toe om mensen te ordenen, maar niet op iets zinnig, 
arbitrarily selected puzzels

Sternberg is nog steeds heel erg actief, iets genuanceerder dan Lippman, het behoort wel tot 
intelligentie, maar het is maar een klein en onbelangrijk deel

Sternberg is interessant omdat hij academisch onderzoek doet, hij heeft 2 verhalen, naar het grote 
publiek, maar in onderzoek en wetenschappelijke publicaties is hij genuanceerder

-> met de klassieke intelligentiebenadering meten we niet alles


Gardner’s theorie van multipele intelligenties (populair bij pedagogen)

- Twee basisassumpties:


- Er bestaat geen één algemene trek van intelligentie (g)

- Veel typen van intelligentie


- Onderzoek naar cognitie op een kwalitatieve, menswetenschappelijke manier 

- In jaren ’80 op kwalitatieve manier gekeken naar succesvolle mensen in de maatschappij


- An intelligence = “a biopsychologica potential that can be activated in a cultural setting to solve 
problems or create products that are a value to society”


- Zeven onafhankelijke vormen van intelligentie:

- Luïnguistische intelligentie

- Logisch-mathematische intelligentie

- Ruimtelijke intelligentie

- Lichamelijke / kinesthetische intelligentie: heel gecoördineerd met je lichaam bv. Topdansers

- Natuurlijke intelligentie: intelligentie over natuur bv. Seizoenen

- Interpersoonlijke intelligentie: begrip van persoonlijke relaties bv. Theory of mind

- Intrapersoonlijke intelligentie: wat je binnen jezelf observeert bv. Emoties, motivaties


- Wat zou je wetenschappelijk moeten observeren indien deze theorie correct is?

- Nulcorrelatie tussen testen, geen algemene factor 

- Stabiliteit over de tijd

- Subtesten voor elke intelligentiefactor, die positief gecorreleerd zijn 


- Gebaseerd op vier criteria:

- Biologisch: product van biologisch systeem

- Psychologisch: trainbaar en te onderscheiden van andere trekken

- Ontwikkeling: eigen ontwikkelings-geschiedenis

- Logisch: basisverzameling van bewerkingen die kunnen worden weergegeven in 

symbolensysteem

- Gericht op onderwijsinterventies: de taak van scholing is het ontwikkelen van het type 

intelligentie waar een kind goed in is

- Elke intelligentiefactor is op zich trainbaar, gevoelig voor oefening, onderscheidt zich van 

andere factoren

- Theorie wordt gebruikt om vernieuwend onderwijs op te richten, onderwijs dat niet enkel 

focust op een paar types intelligentie

- Zeer populair in onderwijskundige middens


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

- Pedagogisch wordt er vaak vanuit gegaan dat als een kind laag scoort, het wel hoog zal 

scoren op een andere vorm van intelligentie -> klopt niet

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

Tussen mensen zijn vrij stabiel, maar cognitieve vaardigheden zijn wel trainbaar

- Empirisch onderzoek vindt geen bevestiging (Visser et al., 2006)


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

- Lage correlaties tussen alternatieve operationaliseringen, vooral voor nieuwe intelligenties


- > interpresoonlijk/intrapersoonlijk is moeilijk in kaart te brengen 

- Wil niet zeggen dat interpersoonlijke intelligentie niet bestaat, we hebben het misschien 

nog niet goed geoperationaliseerd

- Resultaten worden verworpen door Gardner, wil zijn eigen theorie niet operationaliseren -> 

problematisch, legt 100 jaar aan intellegentieonderzoek naast zich neer

- Evaluatie van MI-theorie


- Weinig empirische evidentie

- Wat draagt het bij om het intelligentiebegrip zeer breed open te trekken? Een goed 

psychologisch begrip, is een begrip dat afgegrensd is

- Goed om te kijken naar dagdagelijks cognitief functioneren
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- Onderscheid tussen wetenschappelijke theorie en onderwijsbeleid soms werkt iets, maar wil 
niet zeggen dat de theorie correct/theoretisch onderbouwd is


- Correlaties tussen vormen van intelligentie kunnen we niet negeren


Sternberg’s theorie van succesvolle intelligentie

- Tegen of complementair aan klassieke IQ-benadering? Sternberg zet zich sterk af tegen 

klassieke benadering, doet ook veel klassiek wetenschappelijk onderzoek (heeft veel theorieën)

- Onderscheid tussen analytische, creatieve en praktische intelligentie


- Analytische intelligentie = academische Intelligentie

- Creativiteit


- Niet normaal verdeeld:  Meeste mensen zijn niet zo creatief, sommigen heel creatief

- In gespecialiseerd domein: Mensen zijn, als ze creatief zijn, meestal enkel creatief in een 

gespecialiseerd domein

- Vraagt inspanning: Creativiteit komt niet vanzelf, komt niet uit de lucht gevallen, resultaat 

van jarenlange inspanning

- Hangt af van de (ondersteunende) sociale omgeving

- Gemeten via divergent denken: empirische evidentie voor incrementele validiteit (voegt 

weldegelijk iets toe aan intelligentie), het is mogelijk om mensen te trainen om 
creativiteitstesten af te nemen en te beoordelen


- Praktische intelligentie: Kennis/vaardigheden die je geleerd hebt over hoe je met 
dagdagelijkse problemen moet oplossen

- Theoretisch verwant met Gc

- Sternberg maakt weinig onderscheid tussen praktische intelligentie en impliciete kennis 


- Impliciete kennis: doe je automatisch op, kan je niet per sé expliciteren 

- Praktische kennis: vaardigheden, kunnen het resultaat zijn van onderwijs


- Leren uit ervaring

- In welke mate leren mensen uit hun ervaring? Sommige mensen meer dan anderen


- Situational Judgement Test in A&O 

- Praktische intelligentie meten is populair in bedrijfspsychologie

- Situationele beoordelingstest voor leiderschap

- Opgesteld door aan leiders te vragen wat moeilijke beslissingen waren, dan aan 

experten vragen of dat een goede handeling was

- -> kandidaten de meest adequate reactie laten kiezen, blijkt te werken


- Welke empirische evidentie is noodzakelijk?

- De drie vormen moeten kunnen worden gemeten

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

- Elke vorm moet onafhankelijk belangrijk gedrag voorspellen


- Empirisch onderzoek

- Sternberg heeft wel geprobeerd zijn theorie te operationaliseren 


- Verwachting: wanneer onderwijs is afgestemd op eigen intelligentie, is de leerwinst het 
grootst -> weinig evidentie


- Voorbereidende cursus bij Yale studenten: 3 bij 3 experimenteel opzet met evaluatie van en 
training op academische, creatieve en praktische vaardigheden -> resultaat betwist, maar 
homogene groep (dus ondergroef de theorie ook niet)


- RAINBOW: volledige operationalisering bij heterogene groep -> bijkomend belang van 
creatieve vaardigheid (incrementele validiteit bovenop SAT), maar geen consistent patroon, 
resultaten niet erg duidelijk, schriftelijke test van creativiteit werkte niet


- Voorspellen van succes in MBA-programma -> praktische intelligentie draagt bij aan 
voorspellen succes


- Leiderschap in het leger op niveau van peloton, compagnie, bataljon -> verschillende relaties 
afhankelijk van wie het leiderschap evalueert


- Kennis van medicinale kruiden in Kenia, kennis van jagen bij Yu’pik Inuit: geen of zelfs 
negatieve correlatie met klassieke intelligentietesten -> positive manifold gaat niet op

- Naarmate kinderen uit een hogere socio-economische klasse komen is de kans groter dat 

ze naar school gaan en minder van thuis uit krijgen -> kinderen die hoog scoren op kennis 
over kruiden, gaan niet naar school, groeien traditioneel op


- Zelfde resultaat bij Yu’pik Inuit -> grote heterogeniteit binnen een populatie

- Evaluatie:


- Kritiek op klassieke IQ-benadering is onterecht

- Klassieke IQ verklaart altijd het meeste variabiliteit
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- Herwaarderen van creativiteit

- Herwaarderen van domeinspecifieke kennis (Gc)

- Nadruk op impliciete kennis is bijdrage

- Geen sterke effecten, maar geheel van studies wijst op mogelijk belang


Ackerman’s PPIK theorie

- Uitgangspunten


- Gf daalt met de leeftijd, maar ouderen nemen topposities in: ouderen maken meer gebruik 
van opgedane kennis Gc zet zich door in ouderen


- Kennis in volwassenheid is gespecialiseerd: past in niche

- Onderscheid Gc en Gk


- Ontwikkelingspsychologische interacties tussen

- Intelligentie als proces (Gf)

- Persoonlijkheid


- Groot onderscheid tussen mensen die persoonlijkheid en mensen die intelligentie 
onderzoeken


- Intelligentie is maximum performance, persoonlijkheid is typical performance

- Interesses

- Intelligentie als kennis: onderscheid tussen algemene en specifieke kennis (Gc en Gk) -> 

PPIK (Proces, personality, interest, knowledge)

- Ackerman wil meer aandacht voor specifieke kennis

- Gc deel je met heel veel mensen in de maatschappij, Gk is eigen aan je niche, waarin je je 

specialiseert

- Vijf kennisdomeinen:


- Natuurwetenschappen

- Wiskunde

- Kunst en cultuur

- Literatuur

- Sociale wetenschappen 


- 4 trekcomplexen in cross-sectional onderzoek:

- Wetenschappen en wiskunde complex -> scoort hoog op vloeiende intelligentie

- Conventionele complex -> laat qua intelligentie grote variabiliteit zijn

- Sociale complex (macht vs sociale relaties)


- Dominant

- Hebben van sociale contacten

- > ook grote variabiliteit


- Intellectuele/culturele complex -> hoge Gc, scoren hoog op openhei

- Domeinkennis is belangrijk aspect van volwassen intelligentie

Persoonlijkheid en intelligentie intrigeren blijkbaar met elkaar

Ackerman zet zich minst af tegen klassieke intelligentie


Persoonlijkheid en intelligentie

- Onderscheid tussen “kunnen doen” en “willen doen” -> Dat je iets kan wil niet zeggen dat je 

het wil en vice versa

- Intellectueel engagement


- Mensen verschillen in hoe geïnteresseerd in informatie ze zijn (bv. Hoe ze de krant lezen)

- Bredere interesse, groter engagement -> positief 

gecorreleerd met slaagkansen

- Zelfdiscipline


- Gewetensvolheid / conscientieusheid: na IQ, beste 
voorspeller van succes


- Uitstel van beloning op 4-jarige leeftijd voorspelt SAT-
scores 15 jaar later (marshmallow test: discussie over 
repliceerbaarheid door kleine steekproef)


- Zelfdiscipline voorspelt schooluitslagen 

- Kunnen uitstellen van beloning -> betere prestaties op 

school

- De stelling dat klassiek IQ een onbelangrijk deel van de 

intelligentie weergeeft, is gewoonweg fout

- Nood aan paradigmashift
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- Zeker nood aan nieuwe testen bv. Emotionele intelligentie

- Beter begrijpen van interacties met motivatie, persoonlijkheid, en situationele beperkingen 


- Intelligentie is niet de enige variabele die sociaal relevant voorspelt

- Cognitief staat in interactie met niet-cognitief


- MAAR gebaseerd op wetenschappelijke evidentie én dient voorgaande empirische observaties 
te verklaren


Positie van Gardner is problematisch omdat hij 100 jaar aan intelligentieonderzoek naast zich 
neerlegt, Sternberg is veel beter, blijkt niet te kloppen, maar hij neemt deel aan het 
wetenschappelijke/empirische debat


Hoofdstuk 6: Informatieverwerkingsbenadering

Alle intelligentietesten zijn op zijn minst een beetje positief gecorreleerd = positive manifold

Zeer diverse taken hangen samen -> wat betekent dit voor het begrip intelligentie?

Bij cognitieve psychologie heeft men een experimentele benadering

Vanuit assessment is men geïnteresseerd in individuele verschillen


Cognitieve psychologiebenadering

- Elementaire cognitieve taken


- Probleemoplossend gedrag functie van

- Beschikbare informatie (manipuleerbaar)

- Hoe goed informatie kan worden verwerkt


- Historische evolutie: aanvankelijk niet succesvol bij Galton en Wissler -> geen betrouwbare 
taken


Het “schoolbord” model van de cognitieve architectuur

- Waarnemen en classificeren van nieuwe informatie ivf informatie in langetermijngeheugen

- Werkgeheugen: interne representaties, executieve processen (aandachtsprocessen)


- Uitwisseling tussen werk- en langetermijngeheugen -> beslissing 

- Gelijktijdig uitvoeren van taken

- Werkgeheugen werkt als “schoolbord”

- Modaliteitspecifieke geheugenfuncties

- Van werkgeheugen naar langetermijngeheugen

- Motorische reactie


Snelheid van mentale processen

- Donder’s paradigma:


- Verschil in reactietijd bij onafhankelijke seriële verwerking: R(ingevoegd proces) = R(volledige 
taak met ingevoegd proces) - R(taak zonder ingevoegd proces)


- Snelheid-accuraatheid trade-off: alleen werken met correcte antwoorden -> mensen eerst 
een training en voldoende trials geven


- Werken met voldoende trials

- Keuzereactietijd


- Keuzereactietijd (2-8 lichtjes, beslissingstijd en bewegingstijd)

- Keuzereactietijd neemt toe met aantal keuzes


- Eenvoudig voorbeeld van Donders paradigma, hoe meer lichtjes hoe complexer

- Naarmate er meer lichtjes zijn, neemt de reactietijd toe, bijkomende mentale processen 

nodig

- Hangt dit samen met intelligentie? (Individuele verschillen!)

- Naarmate er meer lichtjes zijn, stijgt het verband met intelligentie

- Regressieanalyse: intercept (waar de curve de verticale as snijdt), gewicht (hoe stijl de 

curve is)
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- Intercept: basissnelheid van een persoon

- Gewicht: hoe veel de persoon (niet) vertraagt als er meer puntjes zijn

- Niet heel hoog gecorreleerd, maar wel significant

- -.20 is een onderschatting: homogene groep, uitgevoerd bij 1ste jaars psychologie 

studenten

- Snelheid gaat heel snel achteruit, 1e jaars studenten zitten op de top van de snelheid

- Negatief effect: intelligente mensen reageren snellerHoe hoger het intercept, hoe lager 

mensen scoren, hoe meer men vertraagt, hoe stijler de curve

- Mensen die systematisch reageren (lage variantie), scoren hoger op intelligentie

- Slimmere mensen hebben betere aandachtsprocessen -> meer systematische scores

- Naarmate de taak complexer wordt, neemt het verband met intelligentie toe

- Taak omgedraaid: beginnen bij 8 lichtjes

- > niet hetzelfde effect

- Correlatie met gewicht keert om

- Mensen reageren niet met vaste snelheden, er is een leereffect

- Slimmere mensen hebben een grotere leereffecten -> stijlere gewichten

- Minder intelligente mensen gaan ook versnellen, maar minder

- Zelfs zo’n eenvoudige taak is onderhevig aan leren


- Identificatiereactietijd: informatie oproepen uit lange-termijn geheugen

- Fysische identiteit van letters (a-a): is het dezelfde letter?

- Naamidentiteit van letters (a-A): is het beiden een hoofd/kleine letter?

- Lexicale identificatie (KAMEEL/MEELAK)

- Semantische identificatie (KAMEEL - DIER): behoren ze tot dezelfde groep?

- Effect hangt af van de vraag die je mensen stelt

- Homofonen: klinken ze hetzelfde?

- Naarmate de taak complexer wordt hebben mensen meer tijd nodig, relatie met intelligentie 

neemt toe 

- Grootste effecten bij categorieën, laagste effecten bij fysische identiteit

- Hangt sterker samen met verbaal IQ dan algemeen IQ


- Inspectietijd: inspectietijd nodig voor 75% correcte antwoordent

- Tijd dat je de lijnstukken ziet wordt steeds kleiner

- > als je het niet meer genoeg ziet dan begin je te gokken 

- Er moet motorisch niets gebeuren -> zuiverdere taak

- Ook hier zijn er leereffecten

- Matige temporele stabiliteit: als intelligentie een vaste factor is, dan verwacht je een hoge 

temporele stabiliteit

- Als je taak direct erna opnieuw afneemt dan stijgt de correlatie met intelligentie

- > aandachtsprocessen

- Na 3 dagen trainen: correlatie met intelligentie verdwijnt, iedereen verbetert in prestatie

- Verband is het sterkste met visuo-spatiale taken

- Rangorde met g-lading is heel anders

- Inspectietijdtaak hangt vooral samen met visuele taken, verbale identificatietaken hangen 

vooral samen met verbale intelligentietaken

- Correlatie tussen -.3 en -.4 met g, maar


- Beperking van bereik: studenten -> effecten nemen toe in heterogene steekproeven

- Te weinig proeftrials

- Matige temporele stabiliteit (.6)

- Na correctie relatie tussen -.6 en -.7


- Interpretatie: 

- Snelheid is belangrijk (good to be fast in dagelijks leven)

- Afhankelijk van de leeftijdsgroep

- Vast kenmerk (langere taken voorspellen beter) OF maten voor verschillende mentale 

processen (verbaal IQ of perceptuele snelheid)


Werkgeheugen en algemene intelligentie

- Onderscheid kortetermijn en langetermengeheugen

- Kortetermijngeheugen:


- Modaliteitspecifieke slaafsystemen: beïnvloedden elkaar niet, onafhankelijke systemen

- Fonologische loop (bv. Cijferreeksen voorwaarts)

- Visuospatiaal schetsblad
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- Werkgeheugen van centrale verwerker (bv. Cijferreeksen achterwaarts, je moet ze niet enkel 
onthouden, maar ook veranderen van volgorde (bewerking) -> werkgeheugen)


Geheugenspantaken: meten werkgeheugen van centrale verwerker, kan niet via fonologische loop 
(veel te lang)

- Geheugenspantaken


- Inhoudsspecificiteit: r = .50 tussen leesspan en verbaal begrip

- Toch 1 factor over inhouden: r = .64 met g-factor

- Onderzoek bij Air Force rekruten: werkgeheugenfactor voorspelt redeneerfactor en g-factor 

ASVAB 

- Uit verschillende hoeken evidentie dat werkgeheugen correleert met de g factor


- Wat is de relatieve bijdrage van verschillende functies van de centrale verwerker?

- Geheugenspan

- Kortetermijngeheugen zonder verwerking van informatie

- Aandachtscontrole zonder geheugencomponent (bv. Aandachtsafwisseling)


- Bij hoge toon moet je in andere kolom beginnen lezen, lage toon blijf je in dezelfde kolom

- > correleert met Raven


- Verwerkingssnelheid

- Opvolgen van mentale processen


- Inconsistente bevindingen:

- VS studie: aandachtscontrole is het belangrijkste om g factor te verklaren

- Spaanse studie: geheugenspan

- Duitse studie: opvolgen van mentale processen

- Verschillen tussen onderzoeken??? -> is het cultureel?


- Populatie/contextspecificiteit: maar zelfde resultaten in Griekenland en China

- “Brunswickian symmetry”


Breed begrip als ‘g’ is niet te verklaren vanuit 1 factor, samenspel van verschillende processen


Verbaal begrip

- Hoge verbale competentie, niet noodzakelijk hoge logische of mathematische competitie

- Lage verbale competentie gaat meestal wel samen met lage logische en mathematische 

competentie (uitzondering Williams syndroom) 

- Williams syndroom: moeite met mathematische redeneertaken, scoren beter op taaltaken 

- Er zijn ook mensen die sterk scoren op taal, maar die wel moeite hebben met ironie


- Wat is taalbegrip? Kintsch: interactief proces met feedback tussen

- Laag niveau van begrip: woordbegrip en syntax 


- Woorden krijgen betekenis door syntax

- Hoog niveau van begrip: tekstmodel en situatiemodel


- Quote van Senator John McCain: “In case you missed it, a few days ago, Senator Clinton 
tried to spend $1 million on the Woodstock Concert Museum. Now, my friends, I wasn’t 
there. I’m sure it was a cultural and pharmaceutical event ... I was tied up at the time.” 


- Was gevangen in Vietnam tijdens Vietnam oorlog, ging daarom niet naar Woodstock

- > wil zijn goed patriottisme in de verf zetten

- Achtergrond geeft veel meer betekenis aan de zin


- Linguïstische vaardigheden op een laag niveau

- Woordkennis WAIS laadt .80 op g-factor, maar woordkennis op zich is geen 

informatieverwerkingscomponent

- Wel snelheid waarmee informatie wordt opgehaald (zie identificatiereactietijden)

- Weinig individuele verschillen in semantische priming 


- Semantische priming hangt niet samen met intelligentie 

- Door priming reageert men sneller op de vervolgtaak


- Effect van werkgeheugen op zinsherkenning: hoe groter het werkgeheugen, hoe sneller, maar 
ook hoe meer gedifferentieerd 

- Zinsherkenning is al een stapje hoger: heeft te maken met cognitieve processen

- Betekenis van verschillende woorden samenbrengen 

- Naarmate een zin ambiguer wordt, vertragen mensen in lezen 

- Minder intelligente mensen gaan meer vertragen naarmate een zin complexer is


• The evidence examined by the lawyer shocked the jury

• The defendant examined by the lawyer shocked the jury

• The experienced soldiers warned about the raid before the midnight attack

• The experienced soldiers warned about the raid conducted the midnight attack
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- Minder impact van gelijktijdige taken (geheugentaak en zinsbegrip) bij grotere geheugenspan

- Hogere-orde processen van begrip


- Tekst- en situatiemodel complexe wisselwerking tussen werkgeheugen en lange 
termijngeheugen


- Probleem van onderscheid tussen culturele achtergrond en vaardigheid

- > enkel mensen zonder de achtergrondkennis kunnen niet verder werken met het probleem


Visueel-ruimtelijk redeneren

- Visueel: vaardigheden om objecten in het visuele veld waar te nemen, te herkennen en te 

analyseren

- Ruimtelijk: vaardigheden om objecten te manipuleren in het geestesoog bv. Rotatie

- Gv of P en R

- Typische testen voor Gv


- Closure of forms bv. Staat er een hoed op deze foto?

- Speed of closure bv. Hoe veel antilopen staan op deze savanne?

- Speed of rotation bv. Hoe snel iemand 2D/3D figuren kan herkennen

- Visualization bv. Hoe goed kan je ruimtelijke informatie mentaal voorstellen?

- Memory of shapes = visuo spatial schetsblad, hoe goed kan je figuren tijdelijk onthouden?

- > allemaal gecorreleerd


- Visuele voorstelling:

- Bewerking op waargenomen en voorgestelde figuren gebruikt dezelfde mentale operaties

- Reactietijdstudies van mentale rotaties


- Geroteerde letter hetzelfde of spiegelbeeld van oorspronkelijke letter

- Letter + richting van rotatie

- Letter + richting van rotatie (wijzerzin) + geroteerde letter 90° tegenwijzerzin: reactietijd = 

rotatie 270° wijzerzin 

- Mensen doen mentaal wat je visueel zou kunnen doen, de letter draaien duurt even

- Oordeel bij tussentijdse oriëntaties: hoe groter de afwijking van geprediceerde positie, hoe 

langer de reactietijd

- Begint te correleren met Gc, ook al heb je geen verbale info daarvoor nodig

- Correlatie is het laagste met Image Self-report

- Hoe helder stel jij je dat voor? -> mensen verschillen substantieel in hoe levendig ze zich 

visueel materiaal voorstellen

- Gv is niet de levendigheid van de voorstelling, sommige mensen kunnen die taak maar 

zien het niet en omgekeerd

- Evidentie voor mentale bewerkingen op interne representaties van externe visuele stimuli: 

ruimtelijk IQ = constructie, retentie en manipulatie van representaties

- Het gaat niet noodzakelijk om bewuste waarneming: differentiële verschillen tussen mannen 

en vrouwen

- Mannen doen het beter op rotatietaken, vrouwen hebben een helderder beeld

- > gedeeltelijk andere processen


- Ruimtelijke oriëntatie

- Moeilijk te meten met klassieke IQ-tests (papier en potlood)

- Nieuwe mogelijkheden met virtuele omgevingen, kan nu steeds beter

- Grote individuele verschillen in hoe ruimtelijke taken worden opgelost: via mentale kaart of 

via herkenningspunten

- Vrouwen werken vaker met herkenningspunten, mannen gebruiken vaker een mentale 

kaart

- Wanneer we dit soort onderzoek doen moeten we ons goed afvragen: op welke manier 

voeren mensen deze taak uit?

- Bijdrage van informatieverwerkingsbenadering: beperkt, want veelal zelfde stimulusmateriaal, 

dragen vooral bij door experimenten

- Individuele verschillen in informatieverwerkingscapaciteiten leggen beperkingen op aan 

intelligentie

- De aard van de beperkingen hangt af van de populatie (bv. Jongeren vs ouderen)


- Jongeren zijn heel snel, weinig verschil tussen taken die op snelheid zijn en taken die niet op 
snelheid zijn -> afstemmen op populatie


- Werken met snelheidstesten: ouderen benadelen op de arbeidsmarkt, enkel relevant als 
snelheid ook belangrijk is in de job
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Hoofdstuk 7: Intelligentie en de hersenen

Metafoor helpt om problemen/uitdagingen te kaderen

Hersenfunctioneren kan worden vergeleken met het spelen van een orkest

- Grootte en kwaliteit van een orkest (algemene kwaliteiten) 


- Grote orkesten spelen vaker beter, gemiddeld genomen, maar dat is niet noodzakelijk zo

- Effect van wegvallen van musici afhankelijk van muziekstuk dat gespeeld wordt 


- Hersenfuncties die uitvallen is enkel een probleem als dat proces van belang is

- Muziek komt van overal; heel veel verschillende muziekinstrumenten zijn betrokken

- Relatie tussen kwaliteit individuele musici en kwaliteit van orkest 


- Wat is de bijdrage van 1 speler aan het geheel?

- Is het steeds zo dat je een goed orkest hebt als je goede musici hebt? Nee 

- Het is niet 1 musicus, maar het geheel die de kwaliteit van de muziek bepaalt


- Effect van wegvallen van dirigent: maakt zelf geen geluid; je hoort enkel het resultaat

- Muziek is een emergent kenmerk: samenspel van al die verschillende musici


De structuur van de hersenen

- Vier kwabben


- Frontale

- Occipitale

- Pariëtale

- Temporale


- Cerebellum 

- Subcorticale structuren


- Gyrus cinguli: communicatie in cortex

- Limbisch systeem (Hippocampus, Amygdala)


- Amygdala functioneert als relevantiedetector, veroorzaakt emotieproces

- Om cognitieve processen op te lossen moeten we soms ook emotieprocessen on hold 

zetten

- Aanduiden van gebieden en deelgebieden:


- Frontaal - posterieur

- Ventraal - dorsaal

- Mediaal - lateraal


- Somatosensorische en motorische informatie zijn contralateraal afgebeeld in de hersenen 

- Hogere-cognitieve processen zijn minder duidelijk


- Lateralisering van functies: taalfuncties vooral links, maar individuele verschillen

- Bepaalde functies meer links, anderen meer rechts

- Bij niet iedereen werken de hersenen op dezelfde manier, bij sommige mensen zit taal rechts


- Neuronen 

- Netwerk van neuronen

- Grijze en witte stof 


- Grijze stof zorgt voor verwerking van informatie (lokaal), witte stof brengt informatie over


Technologieën

- Postmortem onderzoek (ethisch het minst problematisch) 


- Moeilijk: er is geen activiteit, je kan het niet relateren aan taken, ouderdomsziekten

- Kan zijn dat hersenen bij het overlijden er niet uit zien zoals tijdens een persoon zijn leven


- Gedragsveranderingen na hersenbeschadiging 

- Problemen: je weet nooit heel precies of er niet ook schade is in andere delen, schade is niet 

netjes in één hersendeel, hersenen zijn zeer plastisch, functies worden door andere delen 
van de hersenen overgenomen, problemen om precies te identificeren


- Technologieën om hersenstructuren te onderzoeken

- X-stralen

- Computer Axial Tomography (CAT)

- Magnetic Resonance Imaging (MRI)

- Diffusion Tensor Imaging (DTI)


- Technologieën om hersenfunctioneren te onderzoeken (3 grote methoden)

- Positron Emmision Tomography (PET) scanning

- Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI): zuurstofverbruik, vrij precies

- Electroencephalograms (EEG: elektrische signalen in de hersenen) en Event Related 

Potentials (ERP)
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- Drie grote problemen

- Ruimtelijke en temporele resolutie


- Ruimtelijk: waar het zich afspeelt

- Temporeel: wanneer het zich afspeelt

- MRI, PET en CAT: accuraat tot op millimeters, kan dus geen structuur van individuele 

neuronen weergeven

- fMRI: Blood Oxygen Level Dependent (BOLD) reactie trager dan eigenlijke hersenactiviteit


- hoge ruimtelijke resolutie, maar lage temporele resolutie

- Onderscheiden van signaal en ruis: vergelijken van condities 

- EEG/ERP: elektrische signalen in hersenen, zeer snel, maar locatie een probleem


- Zeer goede temporele resolutie, maar minder ruimtelijke resolutie

- > Trade-off tussen temporeel en ruimtelijk


- Middelen omwille van ruis

- Niet meer identificeren van individuele verschillen 


- Hersenen zijn voortdurend actief -> ruis -> juiste signaal proberen vinden

- 2 taken, 1 taak waar het proces voor nodig is, een andere waar het proces niet voor 

nodig is en het verschil in signaal identificeren

- > gemiddelde, maar individuele verschillen vallen weg


- Grote verschillen tussen mensen mogelijks onopgemerkt (bv. i.f.v. geslacht) bv. Taal die 
rechts zit


- Logistieke problemen

- Vragen veel tijd

- Fysiek ongemak

- Duur 

- fMRI is heel intensief en kostelijk


- Kleine steekproeven: onderscheidingsvermogen?

- Vergelijking extreme groepen: representativiteit?


- Mensen met 2 benen verplaatsen zich sneller dan mensen met 1 been of zonder benen

- > verklaart weinig van de normale variabiliteit in de populatie


Hersenstructuren en cognitie

Verschillende functies niet exclusief in specifieke hersengebieden, maar

- Frontale kwab


- Werkgeheugen en aandachtscontrole

- Inhibitie van actie (ook emotiegeleid gedrag)

- Links posterieur: Broca’s gebied voor verbale expressie


- Pariëtale kwab

- Analyse van tactiele signalen en coördinatie van sensomotorische bewegingen (collateraal)

- Richten van aandacht op sensorische input

- Lokaliseren van objecten en identificeren van beweging

- Ondersteunen werkgeheugen (i.s.m. frontale kwab)


- Temporale kwab

- Betrokken in horen

- Links posterieur: Wernicke’s gebied voor zinsbegrip

- Rechter temporale kwab betrokken in spraak (maar bij 5% is dit links)

- Identificatie van visueel materiaal


- Occipitale kwab

- Gespecialiseerd in visuele analyse op laag niveau

- Visuele informatie doorgestuurd naar temporale kwab voor identificatie van objecten

- Visuele informatie doorgestuurd naar pariëtale kwab voor objectlocatie en identificeren van 

beweging

- Het limbisch systeem


- Amygdala: speelt een rol bij emotionele arousal (mogelijkerwijze geïndiceerd in frontale en 
prefrontale gebieden)


- Hippocampus:

- Speelt belangrijke rol bij opgeslagen in declaraties geheugen

- Leren van ruimtelijk indelingen


- Gyrus cinguli

- Vormt een circuit samen met frontale systeem: belangrijk voor aandacht (“executive 

control”)
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De hersenen en algemene intelligentie

- Verband tussen intelligentie en hersenvolume


- Maatschappelijk zeer gevoelig

- Sommige psychologen weigeren hersenvolume te bespreken, wordt vooral besproken door 

mensen met een racistische overtuiging

- Hunt: weigeren iets te bespreken is problematisch


- Impliceert dat er maar 1 mogelijke interpretatie is

- Tast geloofwaardigheid aan 

- Hersenvolume zelf zou intelligentie bepalen

- > niet de enige noodzakelijke interpretatie


- Volwassen man: 1400cc en 1,3kg

- Vrouwen, kinderen en ouderen minder


- Vergelijking tussen soorten

- Allometrische vergelijking: E(Bi) = AgSrg

- Encefalisatieratio: Ci = Bi/E(Bi)

- Relatieve encefalisatieratio: Rj = Cj/Ci

- Bij primaten correlatie van .5 tussen R en gebruik van werktuigen, sociaal redeneren en 

vernieuwing 

- Muizen die ontwikkelen in een omgeving met veel prikkels en uitdaging, krijgen grotere 

hersenen

- Evolutionaire evidentie


- RChimpansee = .3

- RAustralopithicus = .4

- RHomo erectus = .8

- RNeanderthaler = 1


- Verband bij mensen

- Galton: r = .11 tussen schedelomtrek en prestatie van Cambridge studenten

- Rushton: schedelvolume groter van officieren dan van gewone soldaten, r = .15 tussen 

schedelkenmerken en IQ

- Bij gebruik van beeldtechnieken: r = .33 (accurater -> hogere relatie)

- Relatie tussen schedelvolume en hersenvolume = .5 (hersenvolume ipv schedelomtrek -> 

relatie wordt dubbel zo groot) 

- Correlatie: niet de interpretatie dat biologie eerst komt en causaal is 

- Ook omgekeerde causaliteit


- Relatie vooral met densiteit van grijze stof, maar ook met densiteit van witte stof

Structurele verschillen en hun relatie met g

- Meten van corticale densiteit per hersengebied


- Meeste relaties met frontale, pariëtale gebieden, gyrus cinguli en het limbische systeem

- Maar inconsistente relaties m.b.t. welk gebied


- Verklaring voor inconsistenties: Afhankelijk van de studie vinden we andere resultaten

- Statistisch

- Hersenen wat anders georganiseerd: hoe veel van wie/wat heb je in de studie opgenomen? 

- Verschillende betekenissen van g


- G heeft niet steeds dezelfde betekenis, g hangt af van de subtesten in de intelligentietest 
die je afneemt bv. Meer verbaal, meer ruimtelijk, …


Veel interessanter om te kijken naar hoe functioneren hersenen

Het belang van efficiëntie

- Metabolisme en neurale activiteit bij laag en hoog IQ


- Historisch goede argumenten voor theoretisch tegengestelde verbanden 

- Grote auto verbruikt meer benzine dan kleine auto

- Mensen die efficiënter zijn, zouden minder metabolisme nodig hebben


- Minder metabolisme bij hoog IQ

- Amplitudes van neurale responsen (EEG/ERP) negatief gecorreleerd met verbaal en visueel-

ruimtelijk redeneren (effect het sterkste voor mannen en visueel-ruimtelijk redeneren, en voor 
vrouwen en verbale problemen)


- fMRI bij zinsbegriptaak

- Hoe complexer de zinnen, hoe meer activiteit

- Hoe groter de geheugenspan, hoe minder activiteit
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- Hoe groter de geheugenspan, hoe meer activiteit bij complexe zinnen en hoe meer 
coördinatie tussen de activiteit in verschillende gebieden


- Drie-terug-taak: ABXARQKKQ -> reageren als dezelfde letter na 3 plaatsen terug komt

- Toename in metabolische activiteit in frontale en pariëtale gebieden bij lokaas

- Toename metabolisme correleert met RPM 

- K-K: willen reageren, reactie moet onderdrukt worden 

- Mensen die hoger scoren op Raven, maken minder fouten, tonen meer activiteit bij lokaas


- Wat bij hersenen die “inactief” zijn?

- Hersenactiviteit bij het bekijken van video’s: hoog IQ (RPM) grotere coördinatie tussen 

objectherkennings- en linguïstische verwerkingsgebieden in de hersenen (cfk. Intellectueel 
engagement) 


- Mensen met hoog IQ zijn actiever bezig met info, willen meer begrijpen

- Conclusie:


- Intelligentie geassocieerd met wat grotere hersenen en meer efficiënte hersenen

- Niet één hersengebied, maar verschillende kwalitatief sterkere hersengebieden die efficiënter 

georganiseerd zijn


De hersenen en specifieke cognitieve functies

- Relatie tussen werkgeheugen en IQ: hoog g-geladen taken en hersenschade -> parieto-

frontale-integratietheorie

- Frontale cortex: bij de taak blijven

- Pariëtale cortex: integratie van sensorische informatie en tijdelijk opgeslagen van informatie 

(gelateraliseerd: ruimtelijke en visuele stimuli meer rechts, verbale stimuli meer links)

- Anterieure gyrus cinguli: responsselectie, inschatten van gevolgen beslissingen, moduleren 

emotionele en niet-emotionele aspecten

- Verbale intelligentie


- Verbale expressie: Broca’s gebied (linkse posterieure frontale kwab)

- Verbaal begrip: Wernicke’s gebied (linkse posterieure temporale kwab)

- Relatie met hersenactivering en neurale densiteit 


- Zinsbegrip:

- Bijkomende activering in linkse frontale gebieden

- Hoe complexer de taak, hoe meer activering in alle gebieden

- Bij sommige is dat niet links, maar rechts gesitueerd, hangt samen met hand voorkeur


- Perceptuele en rotationele vaardigheden:

- Optische kanaal en gerelateerde subcorticale structuren -> occipitale kwab

- Verschillende paden van visuele informatie:


- Dorsale route naar pariëtale kwab: waar en beweging?

- Ventrale route naar temporale kwab: wat? 


- Vrouwen doen het iets beter op perceptuele en verbale taken, mannen beter in rotatietaken

- Niet iedereen lost visuele taken op dezelfde manier op: verschillen tussen visuele en verbale 

strategie (o.a. omwille van prenatale invloed van androgenen)

- Onderzoek met zinverificatietaak / sentence verification task: figuur + zin -> is de zin een 

correcte beschrijving van de figuur?

- Verschillende soorten zinnen


- Juist affirmatief

- Fout affirmatief

- Juist negatief

- Fout negatief


- Bij verbale strategie langere RT bij negatieve formuleringen + correlatie met verbaal IQ + 
activatie in linkse posterieure frontaal gebied


- Bij visuele strategie langere RT bij foute uitspraken + correlatie met ruimtelijk IQ + activatie in 
het rechts pariëtaal gebied


- Oriëntatievaardigheid

- Ontwikkelen van mentale kaart van omgeving en zichzelf erin situeren

- Deel van intelligentie, maar niet gemeten

- Hippocampus groter bij Londense taxichauffeurs 


- Lange-termijn geheugen

- Drie soorten geheugen: episodisch geheugen, semantisch geheugen, procedureel geheugen

- Twee mechanismen om info op te roepen: expliciet en impliciet

- Opslagen van informatie:
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- Frontale-pariëtale-anterieure cingulate circuit: mentale representatie van de ervaring

- Hippocampus en structuren in mediale temporale cortex: beslissen en opslagen

- Opgeslagen in hippocampus (ruimtelijke representaties) en over hele cortex


Neurale plasticiteit 

- Intelligentie hangt af van de vaardigheid om te leren

- Leren heeft te maken met de plasticiteit van de hersenen, impliceert een reorganisatie: hoe snel 

kunnen de hersenen veranderen? Neurale plasticiteit aspect van intelligentie?

- Mensen hoog op g leren sneller 

- Correleert g met plasticiteit van de hersenen? Er is daar evidentie voor

- Babyschalen zijn zo goed als niet gecorreleerd met intelligentie als volwassenen

- Mentaal functioneren is veel betrouwbaarder te meten bij volwassenen dan bij baby’s (veel 

storende factoren, vermoeidheid van de baby etc)

- > Meten via habituatie

- Habituatie bij baby’s: correlatie van .36 met IQ op 21 jaar 

- Baby’s met hoge plasticiteit leren sneller en zijn sneller verveeld, habituele dus sneller

- Reorganisatie van cerebrale cortex tijdens adolescentie


Wat leren we van hersenstudies?

- Intelligentie houdt verband met diverse hersensystemen 


- Hippocampus speelt essentiële rol

- Sommige aspecten van intelligentie meten we met onze testen, andere niet

- Densiteit van grijze en witte stof hangt samen met intelligentiescores (gespecialiseerde functies 

vs leggen van verbanden) 

- Meer grijze stof hangt samen met meer lokale verwerking, meer witte stof hangt samen met 

meer overdracht

- Mannen meer gelokaliseerd, vrouwen meer verspreid


- Intelligentie komt voort uit de interactie tussen hersensystemen

- Jensen: g = snelheid en efficiëntie van neurale processen -> maar welke gedragingen en 

welke processen?

- Algemene redeneervaardigheid -> werkgeheugen -> frontaal-pariëtaal-cingulate systeem

- Woordenschattests ook hoog g-geladen -> geen volledige activering van frontaal-

pariëtaal-cingulate systeem en activering van temporale kwab

- Wat weten we nog niet?


- Hoe wordt de activiteit in de hersenen georganiseerd en gecoördineerd (cfk. Dirigent van een 
orkest)?


- In welke mate worden hersenontwikkeling en hersenprocessen gestuurd door een genetische 
programma en/of omgevingsbepaalde ervaringen


Hoofdstuk 8: De genetische basis van intelligentie

Studie van Gregory Clark was gesofisticeerd

Familienamen die vroeger bekend waren, nemen nu nog steeds topposities in in de samenleving

-> gerepliceerd in China, daar was culturele revolutie en keerde men zich tegen de elite 
Introductie tot de genetica

- Kan de erfelijkheid in West-Europa gestegen zijn?

- Effect van polygenenmodel op verdeling van intelligentie in de populatie:

- Scenario a: 2 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van 5 IQ-

punten

- Scenario b: 10 genen met elk twee allelen die respectievelijk leiden tot stijging of daling van .3 

IQ punten

- > Hoe meer genen betrokken, hie meer intelligentie normaal verdeeld is


8.1 Introductie tot de genetica

- Eenvoudige polygenenmodel van intelligentie:


- Effecten van genetische en omgevingsfactoren additief en onafhankelijk: X = G + E

- X is geobserveerde intelligentie 

- G: genen

- E: omgeving

- Var(X) = Var(G) + Var(E) + 2Cov(G,E)


- Let op
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- Variantie is op populatieniveau

- Variantie onafhankelijk van gemiddelde

- Relatieve maat: h2 afhankelijk van de genetische variantie, de penetratie en de 

omgevingsvariantie 

- Var(E) wordt kleiner -> h2 stijgt 

- Het is mogelijk dat de erfelijkheid de voorbije 100 jaar is gestegen, omdat minder extreme 

omgevingen voorkomen

- Erfelijkheid groepsafhankelijk: lage vs hoge SES (<.40 vs >.50)

- Covariatie tussen genen en omgeving moeilijk te operationaliseren -> leidt tot overschatting 

van erfelijkheid

- We hebben geen goede omgevingstheorie


- Verschillende soorten genetische effecten: G = A + D + I + (G : E)

- A: additieve effecten

- D: dominantie effecten

- I: epistasie

- (G:E): genen-omgevingsinteracties (moeilijk te onderscheiden van genen-

omgevingscorrelaties, bv. Relatie SES-IQ)

- Kwantitatieve gedragsgenetica: berekenen van de genetische variantie

- Padmodel: Xi = hGi + eEi


- Var(X) = h2Var(G) + e2Var(E) + 2heCov(G,E)

- Standaardiseren: 1 = h2 + e2 + 2her(G,E)

- Indien geen correlaties tussen G en E:


- 1 = h2 = e2

- r(X,X’) = h2r(G,G’) + e2r(E,E’)


- Onder specifieke condities kunnen we schattingen maken

- Voorbeeld bij broers/zussen


- Samen grootgebracht: rsamen = .47

- Apart grootgebracht: rapart = .24

- Schatten van h2: r(X,X’) = h2r(G,G’) + e2r(E,E’)

- Schatten van e2: 1 = h2 + e2

- Schatten van rsamen(E,E’): r(X,X’) = h2r(G,G’) + e2r(E,E’)


- Gesatureerde vs niet-gesatureerde modellen

- De “rough-and-ready” methode om h2 te schatten op basis van eeneiige en twee-eiige 

tweelingen: r(X,X’) = h2r(G,G’) + e2r(E,E’) 
- EE/TE samen 

- rEE = h2 + e2r(E,E’)

- rTE = .5h2+ e2r(E,E’)

- h2 = 2(rEE-rTE)


- EE/TE apart

- rEE = h2

- rTE = .5h2 

8.2 Geobserveerde schattingen van erfelijkheid

- Erfelijkheid van intelligentie


- Adolptiestudies

- Tweelingenstudies


- Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen

- Erfelijkheid van academische vaardigheden

- Genetische correlatie

- Alternatief erfelijkheidsmodel

- Samenvattende bedenkingen 


Adolptiestudies

- Texas Adoption project


- 300 geadopteerden

- Zowel biologische als adoptieouders wit en middenklasse

- Op ±8 jaar


- rbiologische moeder = .23/.36

- radoptie ouder = .08/.19


- Op ±18 jaar

- rbiologische moeder = .26/.78

- radoptie ouder = -.02/.15
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- Op ±38 jaar: biologische kinderen deden het wat beter en beter voorspeld door kenmerken 
ouders


- Colorado Adoption project

- Voornamelijk blanke middenklasse gezinnen

- Vergelijkingsgroep van 200 ‘gewone’ gezinnen

- Getest op 1, 2, 3, 4, 7, 12 en 16 jaar


- rbiologische moeder = .18 -> .38

- radoptie ouder = ±0


- Vooral g-factor sterk genetisch bepaald

- University of Minnesota Transcranial Adoption study


- Zwarte kinderen geadopteerd door blanke families: groot verschil in SES

- rbiologische moeder = .43

- radoptie ouder = .29


- 16-22 jaren

- rbiologische broers/zussen = .35

- radoptie broers/zussen = ±0


- Kwesties met adoptieonderzoek

- Representativiteit van geadopteerden: beperking van bereik 


- Kinderen die worden afgestaan voor adoptie is een beperkte steekproef, geen even grote 
variabiliteit als in de volledige populatie -> onderschatting van de correlaties


- Representatieviteit van adoptiefamilies: beperking van bereik 

- Adoptiefamilies zijn ook geen representatieve groep van ouders, strenge selectie, 

financieel en psychologisch

- Selectieve plaatsing

- Gen-omgevingsinteracties niet in rekening gebracht 


- Kind dat meer stimulatie vraagt zal ook meer stimulerende omgeving krijgen van de ouders 
-> interactie


- Zegt niet over gemiddeld effect van adoptie 

- Correlaties, dit onderzoek geeft absoluut geen antwoord op het effect


- Kinderen die afgestaan worden voor adoptie hebben geen gecorreleerde omgevingskenmerken

- Correlatie met biologische ouder van intelligentie stijgt, geen correlatie met adoptieouder

- Adoptiestudies wijzen duidelijk in de richting van een genetische invloed


Tweelingenstudies

- Contrast tussen eeneiige en twee-eiige tweelingen (zeldzaam 1/250 en 1/100)

- Correlatie .8 voor EE, .6 voor TE tot de volwassenheid en .4 in volwassenheid: erfelijkheid stijgt 

in volwassenheid

- Maar SES: aanwijzingen lagere erfelijkheid bij lage SES (h2 van .72 naar .10)

- Confounding met omgeving (zelfde gezin): correlatie bij EE afzonderlijk grootgebracht 

(uitermate zeldzaam)

- Drie oudere studies: correlatie .71 (n=12), .69 (n = 19), .75 (n = 38)

- MISTRA studie: lang op zoek geweest naar eeneiige tweelingen die apart geadopteerd waren


- 139 paren

- Getest op één moment

- Uitgebreide testbatterij: 42 testen

- g-VPR model: h2g > .70, veel factoren > .40


- Zweedse studie van tweelingen +50 jaar:

- Vier meetmomenten gedurende 13 jaar

- WAIS

- h2g = .91


- Kwesties

- Geen rekening gehouden met selectieve plaatsing

- Geschatte effecten groter bij tweelingen dan bij gewoon broers en zussen: mogelijk meer 

gelijke context voor eeneiige tweelingen

- Intra-uterien


- Tweelingen delen intra-uteriene omgeving, hormonen tijdens zwangerschap hebben 
effect


- Distaal genetische, maar ook proximaal omgevingseffect

- Repliceerbare evidentie dat h2 stijgt met de leeftijd


- Contra-intuïtief: naarmate mensen volwassen zijn is er grotere omgevingsvariabiliteit
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- Genetisch gestuurde biologische processen (bv. Alzheimer, snelheid van 
informatieverwerking) 

- Sommige genen komen maar op latere leeftijd tot uiting, genen die pas op latere leeftijd tot 

ziekte leiden hebben veel kans om in de genenpoel te blijven (pas ziek worden na 
voortplanting)


- Proximale en distale effecten moeilijk te onderscheiden: mensen bepalen hun omgeving: 
meer gelijkend bij EE dan bij TE tweelingen 

- Mensen kiezen hun omgeving in functie van wat ze willen, hun genetische aanleg 

- Bij eeneiige tweeling is het makkelijker de omgeving hetzelfde te maken


Erfelijkheid van informatieverwerkingsprocessen

- Werkgeheugen


- Nederlandse 5- en 12-jarige kinderen: .50 - .60

- Australische 16-jarige adolescenten: .48

- Japanse 14- tot 29-jarige jongvolwassenen: .43-.45

- VS 41- tot 58-jarige veteranen: .58


- Verwerkingssnelheid

- Studenten niet erg geschikte groep, maar vooral onderzoek gedaan met studenten

- Snelheid is leeftijdsafhankelijk

- Meta-analyse: h2 tussen . 18 en. .52 voor gemakkelijke en respectievelijk moeilijke taken

- Nederlandse tweelingenstudie: .40-.50

- Colorado adoptiefstudie bij 16-jarigen: .48

- Australische inspectietijdstudie bij 16-jarigen: .80

- Nederlandse studie bij 20-30 en 40-50 jarigen: .46

- Zweedse oudere tweelingenstudie: .80

- > ook werkgeheugentaken in belangrijke mate genetisch bepaald


Erfelijkheid van academische vaardigheden

- Twins Early Development Study in VK


- 12 000 participanten

- Getest op 7, 9, 10 jaar

- Testen en leerkrachteninformatie

- h2 tussen .4 en .7

- Vooral domeinspecifieke invloed

- Zelfde model/conclusies voor lage en midden/hoge scoorders


-> Ook voor schoolse prestaties zien we heel duidelijk een sterk genetisch effect


Genetische correlatie

- Substantiële genetische correlatie bij MISTRA/TEDS

- Alternatief erfelijkheidsmodel: Het ACE model


- A: additieve genetische effecten

- C: gedeelde omgeving

- E: niet-gedeelde omgeving

- X = A + C + E


- Robuuste bevindingen

- Gedeelde omgevingen spelen voor rol in kindertijd

- Belang van niet-gedeelde omgevingen is belangrijker en neemt systematisch tot met ouder 

worden (gedeelde omgeving bijna geen effect meer)

- > Gaat in tegen het idee van grote impact van SES

- Zweedse tweelingenstudie

- TEDS-onderzoek


Samenvattende bedenkingen

- Additieve erfelijkheid tussen .40 en .80 


- Afhankelijk van hoe je de schatting maakt, heb je soms een overschatting en soms een 
onderschatting


- Substantieel effect, heeft niet veel zin het exacte aantal verder te onderzoeken 

- Ongeveer de helft van de variantie gedeeld door alle trekken

- Gedeelde omgevingseffecten het sterkste in de kindertijd

- Vooral niet-gedeelde omgevingsinvloeden
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- Omgevingsinvloeden doorheen levensontwikkeling, zelfs op hoge leeftijd


Discussiepunten:

- TT delen 50% van de genen: assortative mating (fenotype correleert .2-.3)

- Geen rekening gehouden met genen-omgevingsinteracties en -correlaties (bv. Hogere h2  bij 

hogere SES):

- Harde omgevingen onderdrukken aanleg

- Positieve feedbackmechanismen

- Lagere SES impliceert grotere variabiliteit in omgeving


- Centraal probleem: geen coherente theorie om kwaliteit van omgeving te meten 

- Ter verdediging van kwantitatieve gedragsgenetica:


- Veel kritieken niet onderbouwd met data

- Vaak kritiek lauter op basis van plausibiliteit, het is niet omdat iets plausibel lijkt, dat het 

ook correct is

- “Occam’s razor”: Wanneer je eenzelfde probleem kan verklaren met een eenvoudig model ipv 

een complex model, kies je beter het eenvoudige model


8.3 De moleculaire genetica van intelligentie

Genetische pathologieën van intelligentie

- Verstandelijke beperking vanaf IQ lager dan 70, dikwijls ook tussen 70 en 80

- +\- 300 gekende syndromen

- Is verhoudingsgewijze meer gelokaliseerd op het X syndroom -> mannen hebben er meer last 

van

- Fenylketonurie


- Mutatie in PAH gen op chromosoom 12

- Verstoort metabolisme van fenylalanine (enzym fenylalaninehydroxylase afwezig of werkt 

niet)

- Leidt tot ernstige mentale retardatie

- Gemakkelijk te detecteren en behandelen met eiwitarm dieet: gen-omgeving interactie

- Tegenwoordig worden baby’s getest op drager van het PAH gen, ouders leren direct welk 

dieet het kind moet volgen en zo ontwikkelt het kind geen mentale retardatie

- Misvatting: genetische impact op intelligentie is onveranderbaar


- Fragiel X-syndroom

- Mutatie in FMR1 gen op X chromosoom

- Verstoorde zenuwsynthese

- Leidt tot impulsiviteit, concentratiemoeilijkheden en zekere mate van mentale retardatie


- Huntington’s ziekte

- Dominant allel op chromosoom 4

- Komt maar tot uiting in volwassenheid (rond 40-50): hoe groter die genetische verstoring 

hoe vroeger men de ziekte ontwikkelt

- Leidt tot ernstige mentale en fysieke aftakeling


- Alzheimer

- APOE gen op chromosoom 19: vooral allel APOE4 verhoogt KANS op alzheimer

- Niet één genetische of omgevingsfactor noodzakelijk of voldoende om ziekte te 

ontwikkelen

- Proximaal mechanisme: degeneratie van de zenuwcellen


Chromosomale afwijkingen

- Down’s syndroom: extra chromosoom 21


- Matige mentale retardatie

- Sneller verouderen


- Turners’s syndroom: één X chromosoom

- Zwak ruimtelijk-perceptueel redeneren

- Problemen met “executief functioneren”: te behandelen met oestrogeentherapie

- Uiterlijke kenmerken (klein, dikke nek, onvolledige ontwikkeling van geslachte-kenmerken), 

maar te behandelen met groeihormoon en oestrogeentherapie

- XYY syndroom


- Milde mentale retardatie

- Grote en robuuste gestalte
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- In verband gebracht met criminaliteit (oververtegenwoordigd in gevangenissen), maar vooral 
omwille van lager IQ


- Vroeger dacht men dat mannen met XYY syndroom voorbestemd waren voor criminaliteit

- > effect gaat weg bij correcte opvolging


- Klinefelter’s syndroom (XXY)

- Grote mannen, maar niet speciaal robuust

- Zwakke taalontwikkeling

- Milde tot matige mentale retardatie

- Seksuele ontwikkeling is vertraagd

- Mogelijke effecten van hormonentherapie


Wanneer we weten hoe erfelijkheidseffect verlopen, kunnen we via de omgeving ingrijpen

Inzicht in genen, gen is niet onoverkomelijk


De genetische basis voor de normale variabiliteit in intelligentie

- Bottom-up benadering: genen geassocieerd met psychologische functie

- Top-down benadering: genome wide association & linkage analyse

- Grote problemen van vals positieve en vals negatieven

- Zeker niet één gen, of zelfs klein aantal genen dat een grote bijdrage levert aan verklaring van 

IQ -> polygeen erfelijkheidsmodel

- Meeste genen verklaren waarschijnlijk minder dan 0.5% van de variatie in geobserveerd IQ


Bespreking

- Ontegensprekelijke bevindingen: belangrijke genetische invloed op intelligentie


- Sommige genetische aandoeningen leiden tot mentale retardatie

- Niet duidelijk welke genen leiden tot hoge intelligentie


- Niet meer zinvol om “ware” erfelijkheidscoëfficiënt te onderzoeken: we moeten op zoek gaan 
naar de genetische en omgevingsmechanismen 

- We leren meer uit welke genen en op welke manier doen ze het? Zelfde voor omgeving


- Grote weerstand tegen genetische benadering

- Wantrouwen van elite

- Genetische verklaringen extreem voorgesteld:


- Genetische positie pleit niet tegen scholing en inspanning 

- Interindividuele verschillen zijn stabiel, maar dat zegt niets over mogelijkheid om zelf te 

veranderen

- Begrijpen van genetisch gedreven biologische processen maakt ook gericht ingrijpen 

mogelijk

- Verwarring met discussie over etnoculturele verschillen, maar onderscheid tussen variabiliteit 

binnen en tussen etnoculturele groepen 

- Intelligentie is een van de kenmerken die de grootste verschillen tussen groepen laat zien


Hoofdstuk 9: Omgevingseffecten op intelligentie

3 problemen/kernkwesties waarmee we geconfronteerd worden als we de impact van de 
omgeving willen meten

1. Reactiebereik

- Omgeving beïnvloedt/bepaalt of en in welke mate een trek tot uiting komt

- Omgeving bepaalt hoe een persoon zal functioneren binnen het genetisch bepaalde 

reactiebereik 

- Zowel genen als omgeving bepalen een reactiebereik van intelligentie


- Impact van omgeving dikwijls bestudeerd via vergelijking van extreme condities, maar 
onvoldoende: nood aan meting van omgevingskwaliteit

- Extreme condities zijn interessant maar onvoldoende -> komt niet vaak voor en is dus niet 

representatief, kunnen normale variabiliteit niet verklaren

- Aantal benen dat je hebt is enorm belangrijk over hoe snel je voortbeweegt -> correct, maar 

verklaart niet waarom in een normale populatie (waarvan bijna iedereen 2 benen heeft) 
sommigen sneller zijn dan andere


2. Proximale en distale oorzaken

Proximale verschillen in omgeving kunnen samenhangen met distale genetische verschillen (bv. 
SES, intellectueel engagement)
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3. Collineariteit 

- Veel omgevingskenmerken hangen samen (bv. SES)

- Feedbackloops mogelijk 


- Kinderen die intelligent zijn gaan meer gestimuleerd worden

- Experimenteel onderzoek dikwijls onmogelijk


- Intelligentie ontwikkelt longitudinaal 

- Alleen statistische controle mogelijk 


- Ethisch kunnen we geen onderzoek doen waarbij intelligentie naar beneden getrokken zou 
worden


Het cohort/Flynn effect: intelligentie stijgt elke generatie

- R.B Cattell (1940): men dacht dat intelligentie sterk aan het dalen was, intelligentie daalt 

omwille van genetische effecten 

- Geweldig verschil tussen socio-economische klasse in termen van het aantal kinderen, lage 

klasse had meer dan dubbel zo veel kinderen

- Substantiële verschillen in intelligentie tussen verschillende klassen 

- Intelligentietest geeft ons niet direct toegang op genetische bagage


- Tuddenham (1948): checken bij militairen in 1ste en 2de wereldoorlog -> stijging met 1 SD

- Schaie & Stroher (1968):


- Problemen met cross-sectional design

- Problemen met longitudinaal design

- Cohort-sequentieel design

- > uit elkaar halen van leeftijds- en cohort-effecten Seattle Longitudinal Study


- Cohort effecten: verschillende generaties kunnen verschillende omgevingsinvloeden gehad 
hebben


- Pandemie kan blijvende effecten op cohort hebben

- In oorlog gingen veel scholen toe


- Flynneffect

- Twee designs:


- Twee testen - één cohort

- Één test - verschillende cohorten

- Cohort-sequentieel: verschillende cohorten, sequentieel opvolgen, ook nieuwe cohorten 

aan toevoegen

- Lost niet alle problemen op: uitval blijft een probleem, meer uitval bij mensen die lager 

scoren op intelligentie

- Oude en nieuwe versie van Wechsler IQ-tests: bij 18 vergelijkingen in VS een stijging van 

gemiddeld 4.69 IQ-punten

- 14 geïndustrialiseerde landen: tussen 6 en 25 IQ-punten stijging

- Studies bij verplichte legerdienst: bv. Denemarken


Wat betekent het effect? Systematische stijging van intelligentie, vooral op redeneervaardigheden

- Robuust

- Hangt samen met effecten in het leven

- “Test sofistication” alleen beperkte verklaring (Intelligentietesten worden meer en meer gebruikt, 

op een bepaald ogenblik zijn kinderen daar meer aan vertrouwd)

- Predictieve validiteit daalt niet 


- Als dit het enige effect is zou de predictieve validiteit verminderen, want meet geen 
intelligentie meer, gewoon hoe gewend je bent aan de tests


- Effect zet zich door nadat testing erg verspreid was

- Niet op alle testen even sterk: vooral niet-verbaal / g, NAEP-testen stegen niet

- Niet toe te schrijven aan genetische effecten (differentiële fertiliteit werkt tegenovergesteld)

- Het effect is er, waarom is niet duidelijk: probleem van multicollineariteit van de verklarende 

factoren -> Flynn effect is omgevingseffect, maar we weten niet duidelijk wat


De fysische omgeving

- Causaliteit lijkt duidelijk, maar ook rekening houden met omgekeerde causaliteit

- Directe hersentrauma’s


- Effect van blijvende hersenschade afhankelijk van gebied (frontaal-pariëtaal systeem, 
hippocampus)


- Effect van hersenschudding
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- Weinig effect op Gc, meer om Gf, effect op werk-geheugenfuncties (convergentie 
laboratoriumtaken en ervaring naasten)


- Verhoogde kans op Parkinson

- Prenatale en babygezondheid


- Geen correlatie Bayley’s schalen en IQ

- Correlatie habituatie en IQ op 21 jaar: .32 (.59)

- Relatie met geboortegewicht


- Één studie: .3 - .5 IQ punten voor elke 100 gr boven de 2500 kg

- Geboortegewicht van baby hangt samen met intelligentie van de moeder = collineariteit

- Effect treedt zelfs op bij EE-tweelingen

- Min 1 SD voor prematuren (vooral op abstract redeneren)

- Oorzaken van geboortegewicht: leeftijd moeder


- Geboortegewicht van baby’s is optimaal wanneer leeftijd moeder tussen 25 en 32 is

- Voeding


- Tijdelijke ondervoeding niet noodzakelijk een probleem: hongerwinter in Nederland

- geallieerden begonnen Europa te bevrijden, maar zijn gestopt in Arnhem, zuid-Nederland 

was al bevrijd maar noorden niet 

- Naziregime heeft voedselbevoorrading van Nederland stilgelegd -> extreme honger, 

ondervoeding in alle lagen van de bevolking voor maanden

- Na hongerwinter was er terug voldoende eten 

- Had effect op de kans op diabetes, mensen die zware honger geleden hebben, hebben in 

late volwassenheid meer kans op diabetes

- Chronische ondervoeding


- Probleem van multicollineariteit 

- Chronische ondervoeding hangt vaak samen met lage SES


- Vooral effect op aandacht, werkgeheugen en schoolprestaties

- Focus op ijzer- en proteïnetekort: effect van proteïnesupplementen het sterkste indien 

gecombineerd met scholing in landelijk Guatemala

- Geen verklaring voor normale variabiliteit in het Westen


- IQ en borstvoeding: 30 jaar follow-up in Brazilië (Victora et al., 2015)

- Effect van borstvoeding en SES

- Effect van borstvoeding is sterker bij hogere SES


- Alcogolmisbruik

- Alcoholisme


- Onderscheid alcoholafhankelijkheid en -misbruik

- Beschadiging frontale lobben (abstract en visueel-ruimtelijk redeneren, werk-

geheugenfuncties) en limbisch systeem bij extreem misbruik (Korsakoff’s syndroom = 
irreversibel)


- Ook aangetoond bij tweelingenonderzoek

- Bij zeer extreem alcoholgebruik, en vooral bij de vrouw in de eerste 3 maanden hoge kans 

op foetaal alcoholsyndroom

- Misschien bepaalt intelligentie of je alcoholist wordt ipv omgekeerd

- Een deel is zeker causaal van alcohol naar intelligentie, evidentie via identieke tweelingen


- Sociaal drinken

- Aanwijzingen voor negatieve correlatie met g/Gf

- Collineariteit en feedback


- In intelligentieonderzoek vinden we heel veel verbanden, maar waar ligt de oorzaak?

- Lood in de lucht


- Cfr. Kwikzilver is neurotoxisch, lood is niet goed voor intelligentie

- Gebruik van kwik en lood nu enorm beperkt in vergelijking met vroeger

- Loodconcentratie gestegen van .0016 tot 15 µg/dL de voorbije 6000 jaar

- Reeds aanwijzingen gevaar tijdens Romeinse rijk

- Onderzoek via melktanden: correlaties met IQ en klachten over impulsief gedrag, effect van 6 

à 7 IQ-punten

- Collineariteitsprobleem: studies in Australië en Kosovo vinden na controle voor andere 

variabelen nog altijd effect

- Recente meta-analyse: reeds vanaf lage concentraties is er een effect 


- Effect is grootste bij kleine stijging van lood in het bloed 

- 4 IQ punten verschil zie je niet met het blote oog door grote spreiding

- > enkel effect bij gemiddelden
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- Vooral effect op populatieniveau en in niet-Westerse samenlevingen

- Lood in bloed hing samen met SES, lagere SES woont vaker in industriegebied, slechtere 

huizen


De sociale omgeving

- Problemen met het meten van de omgeving (bv. SES)


- SES is een van de meest gebruikte maten, maar probleem: is zeer globaal

- Geen omvattende theorie van de sociale omgeving 


- We hebben een theorie over aspecten van de omgeving, sommige kenmerken die invloed 
hebben op intelligentie


- Grote collineariteit van kenmerken van sociale omgeving met zichzelf, met genen en met de 
fysische omgeving


Socio-economische status (SES): berekend op diploma, inkomen en beroep

- Correlatie tussen .30 en .40 met IQ (= 15 IQ-punten tussen hoogste en laagste klasse)

- Wat is de causaliteit?


- SES -> IQ

- Maar, IQ in adolescentie voorspelt SES

- Maar, hangt samen met ouderlijke genetische constitutie 

- Maar, IQ-testen gebruikt als toegangsproef voor hoger onderwijs (vooral in VS)

- Inkomen op zich is niet causaal


- Probleem: SES is te omvattend

- SES verklaart tussen 9 en 16% van de variabiliteit


Adoptie

- Skodak & Skeels (1949):


- Hoger IQ dan te verwachten op basis van IQ moeders (108 vs 86)

- Maar, correlatie met IQ biologische moeder steeg ook (.04 tot .31)


-  Groot gemiddeld verschil, maar middelmatige correlatie -> grote interindividuele 
verschillen 


- Effect is meer uitgesproken in hoogste en laagste klassen

- Minnesota Trans-Racial Adoption study vergelijkbaar resultaat 

- Maar, geen informatie over IQ-vader en regressie naar gemiddelde

- Vergelijken geadopteerde vs niet-geadopteerde kinderen uit zelfde gezin: 1 SD hoger

- Capron & Duyme (1989): zowel effect SES biologische en adoptieouders

- Complementariteit tussen genetische en omgevingsbenadering van adoptiestudies


De thuisomgeving

- Kenmerken: leesmateriaal, intensiteit en kwaliteit van de interactie met de ouders, 

aanmoedigen van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid

- Home Observation for Measurement of the Environment: duidelijke relaties met IQ in VS, de 

Filippijnen en Kosovo

- Kwaliteit van thuissituatie heeft meer effect in begin, neemt af, genetische invloed sterker


Interventiestudies 

- Correlaties kunnen op verschillende manier geïnterpreteerd worden, interventiestudies zijn 

interessant

- Controverse over Head Start programma’s

- Meta-analyses: duur van effect afhankelijk van duur en intensiteit van interventie


- Tot 9 IQ-punten na vijf jaar

- ABCDerian project: praatgroepen met moeders, boekjes voorlezen, kinderen stimuleren


- Effect op IQ daalt met de leeftijd, maar blijft bestaan

- Vooral effecten op academische prestaties en sociale en gedragsmatige problemen, 

minder schooluitval (cfk. TEEP project)

- Onderscheid tussen theoretisch en economisch perspectief (projecten betalen zichzelf terug op 

lange termijn)


Familiegrootte en geboorteorde

- r = -.15 à -.20 tussen familiegrootte en IQ (negatief verband)

- Bv. NLSY79


Assessmenttheorie 34



- Proximale / distale dysgenetische effectenhypothese: moeders met meer kinderen scoren lager 
op IQ testen

- Omgevingsverklaring


- Confluencemodel van Zajonc: hoeveelheid tijd een kind bij de moeder kan spenderen heeft 
effect, maar kan relatie tussen familiegrootte en IQ niet volledig verklaren

- Kinderen uit 1ouder gezinnen doen het doorgaans minder goed

- Bijwonen van grootouders had geen effect


- Effect van geboortevolgorde: eerstgeborene heeft grootste intelligentie 

- Als oudste kind overlijdt, stijgt IQ van 2e kind naar dat van IQ eerste kind


- SES verklaring

- In landen zonder sociaal vangnet is economische motivatie veel groter om kinderen te 

hebben (iemand die later voor jou zorg zal dragen)

- 2 genetische verklaringen: 


- Proximaal: moeders die minder intelligent zijn, geven hun minder intelligente genen door 
aan hun kinderen


- Distaal: effect is vooral door de opvoedingssituatie, minder stimulerend


Scholing

- Enorme toename van scholing de voorbije eeuw


- % naar school op 15-19 jarigen (Vrijwel iedereen gaat nu tot 18 jaar naar school)

- Aantal jaren school

- Analfabetisme

- Deelname aan hoger onderwijs


- Onderscheid Gc/Gf 

- Scholing heeft vooral effect op gekristalliseerde intelligentie (ook Gf, maar minder “leren 

leren”)

- Intelligentie als de mogelijkheid om sociaal relevante problemen aan te pakken is mede bepaald 

door scholing

- Heeft scholing een effect op IQ-scores?


- Voor WOII: duidelijk effect van scholing

- Relatie IQ en niveau van scholing

- Interactie tussen IQ en SES op drop-out

- Studie uit Noorwegen: IQ-test op 13 en op 18 jaar, diegenen die verder studeren hebben 

hoger IQ, zelfs na controle IQ op 13 jaar

- Winship & Korenman (1997): gemiddeld 2.7 IQ-punten per extra jaar scholing


- Hoe heeft scholing dat effect?

- Kennis en cognitieve vaardigheden

- Probleemoplossen los van concrete context

- Abstract conceptueel denken (alfabetisme)

- Detecteren van patronen in stimuli


- Rekening houden met feedbackloops tussen IQ en scholing

Hoe hoger de intelligentie, gecontroleerd voor SES, hoe groter kans op bachelor diploma

Intelligentie heeft ook invloed op scholing

Geweldige feedbackloops -> moeilijk om effecten te isoleren


Intelligentietraining

- Vele kortdurende trainingsprogramma’s voor intelligentie op de Amerikaanse markt

- Trainingsprogramma’s voor de SAT


- Van training van vaardigheden in hoe de test af te leggen tot leren van kennis

- Effecten van .10 tot 1 afhankelijk van duur van training

- Maar, vooral Gc

- Toename van testspecifieke vaardigheden verhoogt score op test, maar is niet gecorreleerd 

met g

- Gemengde evidentie voor het trainen van Gf


- Training in gebruik van telraam verhoogt score op RPM in Sudan 

- Kinderen laten spelen op telraam 

- Om telraam te gebruiken moet je snel patronen herkennen 

- Kinderen in experimentele conditie verbeterden op RAVEN 

- In Soedan is er meer ruimte voor verbetering, uitdagend materiaal in VS bleek geen effect 

te hebben
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- Ontwikkeling van schoolprogramma’s met uitdagend intellectueel materiaal voor 
wetenschappen in de VS bleek geen effect te hebben


- Verwerkingssnelheid is heel trainbaar

- Visuele waarnemingstaak van 200 naar 20msec

- Automatiseren van basisprocessen: verandert aard van het proces

- Geeft ruimte voor andere taken


- Trainen van werkgeheugen

- Jaeggi et al. (2008): verschillende n-terug taken gedurende 1 tot 19 dagen


- X X Y Z Z X Y X

- Mensen trainen op n-back taak, worden er beter in, scores op intelligentietesten stijgen (in 

de mate dat ze getraind hebben)

- Posner & Rothbart (2007): trainen van visuele aandacht

- Effect van gaming, zelfs bij wie normaal niet gamet


- Gamen blijkt positief effect te hebben in abstract redeneren


De uitdagingshypothese

Uitdagingshypothese = intelligentie ontwikkelt wanneer men omgevingsuitdagingen het hoofd 
probeert te bieden (binnen het reactiebereik bepaald door de genen) 

Mensen zijn het meest geïnteresseerd in een middelmatig moeilijke taak

- Principes:


- De fysische omgeving beperkt het reactiebereik

- Gerealiseerde intelligentie ontstaat uit de interactie met sociale omgeving

- Persoonlijk engagement met omgeving bepaalt wat men leert uit de interactie


Speculatieve ideeën 

- Geloof in de onveranderlijkheid van intelligentie beperkt de ontwikkeling ervan (growth / fixed 

mindset)

- De maatschappij moet uitdagingen aanbieden: de maatschappij is complexer geworden

- Meta-uitvindingen vooral in maatschappijen die open zijn en in direct contact staan met andere 

maatschappijen (Jared Diamond)


Wat veroorzaakt het cohorteffect?

Het cohorteffect is dé evidentie voor het belang van de omgeving. Er zijn veel verschillende 
verklaringen te geven:

- Terugdringen van extreme belastende omgevingen bv. Hongersnood 

- Algemene scholing

- Daling van familieomvang

- Toegenomen complexiteit van de omgeving

- > veel kleine verklaringen die in dezelfde richting wijzen

Variabelen zijn onderling positief gecorreleerd


Hoofdstuk 10: Bruikbaarheid van intelligentie

Problemen in het onderzoeken van de relatie tussen intelligentie en succes

1. Het conceptuele criteriumprobleem: Wat is een goed criterium? Wat moet intelligentie 

voorspellen?

- Gemiddelde schoolresultaten (GPA) en drop-out, maar verschillen tussen klassen en scholen


- Veel variablititeit in schooluitslagen, die ook samenhangen met hoe scholen scoren

- Ook drop-out hangt samen met schoolbeleid

- GPA: grade point average


- Inkomen, maar systematische verschillen tussen beroepsgroepen 

- Jobsprestatie, maar onbetrouwbaar en partieel

- Hoe succes in het leven definiëren?


2. Statistische problemen met predictieve validiteit: meting van concepten en statistiek daarrond

- Betrouwbaarheid: rxv = rxtyt sqrt(rxxryy)


- rIQ = .85

- rpunten tussen .6 en .8 (rGPA ligt hoger)

- rsupervisor .6 of minder

- Bijvoorbeeld, indien ware correlatie tussen intelligentie en punten .50 is en beiden hebben 

een betrouwbaarheid van respectievelijk .85 en .60 dan is de verwachte geobserveerde 
correlatie .36
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- Naarmate de betrouwbaarheid lager is, is de geobserveerde correlatie lager dan de ware 
correlatie -> correlatie is onderschatting


- Beperking van het bereik

- Selectiebeperking als bijzonder geval

- Stel ware correlatie tussen intelligentie en punten is .50 en de variantie van de steekproef is 

.60 van de variantie in de populatie, dan is de verwachte geobserveerde correlatie .33

- Onderscheidingsvermogen: Type I en Type II fouten


- Stel correlatie in populatie .50, we testen met signifacntieniveau van .05 en een steekproef 
van 25 participanten, dan zullen we het effect NIET detecteren in 16% van de gevallen


- > de drie problemen versterken elkaar

- Aanpakken van statistische problemen


- Corrigeren voor onbetrouwbaarheid, maar alleen voor het schatten van theoretische 
verbanden


- Corrigeren voor beperking van bereik, maar 

- Alleen voor het schatten van theoretische verbanden

- Bij een niet-toevalssteekproef

- Enkel indien lineair verband kan worden gegeneraliseerd


- Uitvoeren van meta-analyses, maar opletten voor vertekening


3. Problemen met het proefopzet

- Prospectieve studie: ideaal, maar ook zeer duur

- Retrospectieve studie is het meest gebruikt, maar problemen met collineariteit


Intelligentie en academisch succes

- Intelligentie in het lager en secundair


- r = .50 met schooluitslagen, hoger in lagere school, lager in secundaire school (beperking 
van bereik)


- Vergelijkbare resultaten voor drop-out

- r = .81 tussen CAT op 11 jaar en algemene schoolse prestatiefactor op 16 jaar in VK:


- r tussen .50 en .77 voor kernvakken

- r tussen .40 en .50 voor praktische vakken


- Vergelijkbare resultaten in IJsland met RSPM: r = .75 met wiskunde en .64 met totale punten

- Intelligentie in het postsecundaire systeem


- Zeer hoge correlatie tussen SAT, ACT, ASVAB en RAPM (Gc vs Gf)

- Raven meet Gf, ASVAB meet Gc

- > verschil tussen meting van prestatie en meting van intelligentie


- In geselecteerde groep rSAT-GPA1 = .35, na correctie voor beperking van bereik .47 - .53, maar 
onderschatting omwille van verschillend toekennen van punten 

- GPA1: GPA na 1e jaar hoger onderwijs


- Als je verschil tussen scholen er uit haalt, dan stijgt de correlatie

- Kans op bachelordiploma (NLSY79): 70% in topdeciel van AFQT, 30% in achtste deciel, 10% 

in vijfde deciel

- Selectiebeslissingen


- Perspectief van de sollicitant: hoe verschilt verwachte prestatie in functie van testuitslagen? 
Is 25% verklaarde variantie voldoende?


- Perspectief van de instelling: hoe verschilt de gemiddelde academische vaardigheid tussen 
geselecteerden en niet-geselecteerden? Interactie tussen selectieratio en testaccuraatheid 


- Alternatieven en verbeteringen

- Zorgvuldigheid belangrijk want opleiding biedt toegang tot goede jobs en welstand


- Grote verschillen in inkomen tussen diploma’s

- In Scandinavische landen is verschil minder groot


- Selecties resultaat van SES? Indirect effect: hoge SES -> meer gestimuleerd -> meer 
ontwikkeld -> betere resultaten

- rSAT-GPA1 = .47

- rSES-GPA1 = .31

- rSAT-GPA1.SES = .44

- rSES-GPA1.SAT = .05


- Schoolprestaties secundair dragen bij aan voorspellingen uitslagen 1ste jaar hoger onderwijs

- rHSGPA-GPA1 = .39

- rSAT-GPA1 = .36
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- RSAT1&HSGPA-GPA1 = .46

- > onderscheid tussen kunnen en zullen doen


- Postgraduaatopleiding

- Grote verschillen tussen postgraduaten

- Odds ratio = slaagkans voor studenten met scores in bovenste helft / slaagkans voor 

studenten met scores in onderste helft


Intelligentie en werksucces 

- IQ in het leger


- Cognitive ability heeft een predictieve validiteit van 0.6 op technical proficiency en general 
soldiering -> hoog!


- Ook een effect op leadership en fitness

- IQ beste voorspeller van algemene militaire bekwaamheid en technische vakbekwaamheid, 

persoonlijkheid van leiderschap, discipline en fitheid (onderscheid kunnen en zullen)

- Oefening baart kunst, maar soldaten met hoge AFQT scores functioneren na zes maanden 

beter dan soldaten met lage AFQT scores na 42 maanden

- IQ in civiele jobs (tot en met lager management)


- Meta-analyse Schmidt & Hunter (1998): r = .50

- Prestatie kan worden verbeterd met werkproef, gestructureerd interview, jobkennis (Gc), 

maten van consciëntieusheid en integriteit 

- Problemen:


- Beperking van bereik omwille van selectie

- Moeilijk verkrijgen van de gegevens 


- Heel veel mensen hebben nog geen ervaring -> in veel gevallen kan je work sample niet 
gebruiken


- Probleem van multidimensionaliteit van criterium

- Gebruik van moeilijke tests (RAPM & MAT): wel verbanden, maar wat lager (.40)

- Bell prospectieve studie: rIQ assessment van beginnend management - managementniveau 20 jaar later = .38

- Bijkomende predictieve validiteit van .06 voor situationele beoordelingstest


- Werkstatus en inkomen

- Prospectieve studie van United States Army Air Force in WOII: duidelijke verbanden in 

follow-up na 12 jaar (zowel g als specifieke IQ-factoren)

- Prospectieve studie met NLSY79 data: vergelijkbare resultaten, maar sterk gemedieerd door 

opleiding (en gemodereerd door geslacht en ethnoculturele groep)

- Retrospectieve studie Nyborg & Jensen (2001) 

- Topfunctie moet zicht hebben op bedrijf, maar ook context (concurrentie, vraag naar je 

bedrijf, …)

- Jobeisen en IQ


- Lang een idee dat intelligentie maar voor bepaalde jobs nodig is, voor andere niet

- Gottfredson (1986): g belangrijkste bron van variatie in jobeisen (Dictionary of Occupational 

Titles)

- Mahyasta & Hunt (2008): vergelijkbaar met drie gecorreleerde factoren -> g, verbaal vs 

perceptueel-motorisch, numeriek

- Monotoon, maar niet lineair verband tussen IQ en inkomen in functie van job én grotere 

variantie bij hogere IQ-niveaus

- IQ voorspelt jobprestatie (maar in belangrijke mate gemedieerd via opleiding)


Vooruitzichten aan de uiteinden van de gausscurve

- Prospectieve studie van begaafden: Termites


- Heel bekend onderzoek, voor het eerste standaardiseren via referentiegroep, longitudinaal 
onderzoeken wat het effect van hoog IQ is


- Opzet: 1528 leerlingen

- Startte begin 1920

- Genomineerd door leerkrachten

- IQ > 140


- Resultaten

- Hoge opleiding

- Hoog inkomen

- Hoog sociaal functioneren


- Kritieken
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- Vertekend in richting van midden en hogere klasse

- Geen controle voor SES

- Kinderen in Terman (witte groep) verdienden beduidend meer dan witte urban groep


- Interferentie in leven

- Participanten waren geen genieën 


- Prospectieve studie van begaafden: SMPY

- Opzet


- 12-13 jarigen

- Lokale testen, dan SAT-M en SAT-V: top 200 en top 10000

- Zomerklassen 


- Resultaten 

- Uit hoge SES gezinnen, ouders met universitair diploma, kleine gezinnen

- Snel leren & hoge academische prestaties

- Tewerkstelling aan universiteit en inkomen

- Verschil tussen SAT-V en SAT-M

- Hard werken

- SAT-M en toenemende man/vrouw verhouding

- Verschillen tussen ethnoculturele groepen


- Prospectieve studie van lage scoorders 

- 90 IQ is cutoff voor leger, lager dan dat wordt niet aangenomen

- Door een tekort toch een aantal tussen 80-90 aangenomen

- Project 100 000 in de late jaren 60 in VS


- 100 000 rekruten met IQ tussen 80 en 90

- Carrière vergeleken met controlegroep met zelfde leeftijd en opleidingsniveau

- Gericht op arbeiders- en lagere witteboordjobs

- Grotere uitval na training rekruten (maar grote meerderheid gaat verder)

- Meer toegewezen aan niet-technische en niet-gespecialiseerde jobs, vaker “uitvoerende 

jobs” en minder vaak administratie 

- Functioneren goed in jobs met duidelijke taak


- Na 12 à 14 jaar minder promotie, maar nog steeds redelijk

- Zwakte: interactie met intiële testing

- Maar, (per ongeluk) replicatie op kleine schaal in de jaren 80


Conclusies

- Populaire mythe: intelligentie zoals gemeten met klassieke cognitieve tests is irrelevant voor 

school- en jobprestatie

- Klopt niet dat hoog of zeer hoog scoren geen verschil meer uitmaakt

- Empirisch onderzoek: meestal “single best” predictor 


- In sommige situaties is er wel een betere predictor, maar over het algemeen maak je minste 
fouten met IQ


- Waarom discrepantie?

- Onrealistische verwachtingen: meeste begaafden werken hard om er te komen

- Moeilijkheden met probabilistisch denken 


- Geen kwestie van zwart of wit, maar kansen, ook inzet, motivatie, omgeving spelen een rol

- Interactie met brede sociale en economische factoren en specifieke situaties

- Leven in een gestratificeerde maatschappij

- Ideologische motivatie: wantrouwen t.o.v. elite en sociale gelijkheid


- Dat elite macht naar zich toe trekt is reëel gevaar


Hoofdstuk 11: Demografie van intelligentie

Gevoelig punt in intelligentieonderzoek (vooral ras en etniciteit)


Kwesties

10 principes

1. Constructvaliditeit van de metingen

2. Constructvaliditeit in elke groep (niet enkel in het Westen, maar over culturen)

3. Vatbaarheid voor training is geen voldoende tegenargument (sluit genetica niet uit)

4. Generalisering maar mogelijk bij adequate steekproeftrekking (bv. Niet bij 

universiteitsstudenten)
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5. Literatuuroverzicht zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren (mensen met sterke a-priori positie, 
karikatuur van andere positie -> bevordert wetenschap niet)


6. Alternatieve hypothesen en modellen testen (opletten voor confirmatorisch)

7. Alternatieven moeten oorspronkelijke ideeën correct weergeven

8. Erfelijkheidscoëfficiënten kunnen variëren

9. Bij beleidsadviezen moeten de wenselijke consequenties geëxpliciteerd worden

10. Durven zeggen: “Wij weten het niet” -> belangrijkste van allemaal!


Onderscheid tussen cognitieve en niet-cognitieve effecten

- Onderscheid tussen kunnen en zullen


- Verschil in intelligentie wil niet zeggen dat intelligentie de verklaring is

- Hoger scoren (bv. Extra motivatie)

- Lager scoren (bv. Stereotypedreiging)

Recruteringseffecten

- Steekproeven dikwijls uit bereikbare populaties (bv. Universiteitsstudenten)

- Niet noodzakelijk generaliseren naar brede populatie (bv. Man-vrouw verschillen)

Aantonen van oorzakelijkheid

- Observeren van correlatie is niet hetzelfde als oorzakelijkheid

- Collineariteit is prominent aanwezig (heel veel variabelen die samenhangen)

- Experimenteel onderzoek onmogelijk

- Quasi-experimenteel onderzoek is (soms) mogelijk, maar vraag naar generaliseerbaarheid van 

geobserveerde effecten (zeer uitzonderlijke groep)

- Causale modellen, maar dat blijven correlaties

Statistische en meetkwesties


-
Grootte van groepsverschillen vaststellen: meestal grote overlap in verdeling  


- = hoeveel SD de gemiddelde van de groepen van elkaar liggen, maar zelfs met een groot 
verschil in gemiddelden is er nog een grote overlap


- Gepastheid om zelfde test in verschillende groepen te gebruiken (bv. Oriëntatie bij mannen en 
vrouwen) -> andere oplossing -> test meet iets anders bij andere groepen (je meet geen 
verschillen in oriëntatievermogen, maar verschillen in strategieën)


- Vergelijken van groepen op testbatterijen (zoals de WAIS): problemen met methode van 
gecorreleerde vectoren (bv. Cijferreeksen voorwaarts laadt minder op g dan Raven) 

- > statistische problemen


Verouderen

- Kwesties


- Cross-sectioneel opzet: meten op 1 moment bij mensen van verschillende 
leeftijdscategorieën

- Gemakkelijk te implementeren

- Verwarring met cohorten-leeftijd: gevoelig voor Flynn effect bv. Er zullen effecten zijn door 

corona

- Longitudinaal opzet: 1 groep op verschillende momenten meten


- Duur

- Niet-toevallige uitval (bv. Mensen van bepaalde groepen hebben meer kans op uitval)

- Verwarring cohort-leeftijd (maar 1 groep gemeten)


- Cohortensequentieel opzet

- Gouden standaard, maar duur

- Moeilijkheid: werken met vergelijkbare steekproeven


- Psychometrische benadering van verouderen

- Cattel & Horn (1986/7)


- Gc: piek op 30 en dan vrij constant tot ouderdom

- Gf: piek op 25 en dan snelle achteruitgang

- Andere 2de-orde vaardigheden nemen af vanaf 30

- Snelste daler is processing speed, gekristalliseerde intelligentie neemt het traagste af


- McArdle (2002): Woodcock-Johnsontest

- Hertesting na één tot vijf jaar

- Vergelijkbare resultaten (piek op 30), maar minder afname


d =
M1 − M 2

S2
1 + S2

2
2
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- Grote individuele verschillen

- Bij sommige mensen stijgt het zelfs op oudere leeftijd


- Psychometrische benadering van verouderen

- Schaie (2005)


- Gf wat langer stabiel (daalt vanaf 55-60)

- Stijging zet langer door bij Gc (neemt toe tot ver in de volwassenheid)

- Intelligentie langer stabiel als we cohort-effecten wegnemen, maar dit is wat té 

optimistisch beeld van intelligentie: niet random uitval (mensen die laag scoren hebben 
meer kans uit te vallen)


- Veranderingen in informatieverwerkingscapaciteit

- Cognitieve vertraging


- Reactiesnelheid snelst dalende vaardigheid

- Multiplicatief verband met latentietijd: Loud = aLjong (ouderen ofwel even snel, of minder 

snel, nooit sneller, a ≥ 1)

- Gevolgen voor executief functioneren in labo

- Indicator van algemene cognitieve gezondheid

- Niet dé verklaring voor afname in g (niet zo maar toe te schrijven aan cognitieve vertraging)


- Afname van complex van werkgeheugen, aandachtscontrole en uitvoeringsprocessen

- Effecten op korte-termijn geheugentaken, onderbreking, dubbeltaken

- Meest relevant voor afname in Gf


- Praktische kennis, ervaring en wijsheid

- 50-60 jarigen hebben belangrijke leiderschapsposities (bv. Joe Biden is bijna 80)


- Zelfs op hoge leeftijd zijn er die nog heel goed functioneren

- Effect van ervaring:


- Zweedse longitudinale studie toonde aan de Gc steeg tot 75

- Steattle longitudinal study: basale leefvaardigheden stabiel tot 65

- Sterk in realistische beslissingen, moeilijkheden met probleemoplossing buiten de context


- Wijsheid

- Verschil met praktische probleemoplossing?

- Overstijgt dagdagelijkse

- Betwist hoe je dat moet definiëren, en of dat wel heel anders is dan intelligentie


- Samenvatting

- Gf daalt, Gc blijft stabiel of stijgt lichtjes

- Algemene cognitieve vertraging

- Afname van systemen van werkgeheugen, aandachtscontrole, executief functioneren

- Labostudies onderschatten functioneren in bekende situaties bij “gezond verouderen”


- Geen ernstige ziekten die cognitie beïnvloeden

- Sterkere relatie tussen IQ en intellectueel engagement bij ouderen

- Mensen die minder interesse tonen in de buitenwereld, vertonen een grotere vermindering 

in mentale capaciteit


Geslachtsverschillen

- Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Of is het omgekeerd?

- Historisch was de veronderstelling dat mannen slimmer zijn.

- Onderzoek naar uitzonderlijke prestaties laten overwicht van mannen zien (50:1 voor wiskunde 

en 10:1 voor literatuur)

- Rolverdeling universeel

- Is dit alleen te verklaren door de omgeving?


Algemene intelligentie: evidentie van IQ-batterijen

- Op de eerste testen scoorden vrouwen wat hoger dan mannen

- Burt, 1912: verschillen op subtests, maar hoe hoger het proces, hoe complexer de capaciteit, 

hoe kleiner de geslachtsverschillen

- Stanford-Binet bij 1000 kinderen: meisjes beter tot 13 jaar, jongens wat beter nadien

- Wechsler, 1944: “We have more than a ‘sneaking suspicion’ that the female of the species is 

not only more deadly, but also more intelligent than the male.”

- > geen substantiële verschillen op de eerste tests die er geen rekening mee hielden bij 

constructie

- > geen verschil of een klein voordeel voor de vrouw onder intelligentiepsychologen
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- > intelligentieonderzoek heeft bijgedragen aan het toegankelijk maken van onderwijs voor 
vrouwen


- Standaardiseringssteekproeven van WAIS-III en WAIS-R: tussen 2 en 4 IQ-punten verschil (.19 
< d .27)


- AFQT (Amerikaanse leger) in NLSY79 -.02 in het voordeel van vrouwen

- CAT in VK bij 70 000 schoolkinderen: geen verschil op algemene intelligentie, klein verschil op 

verbale factor in voordeel van vrouwen

- Volgens Lynn onderschatting van het verschil:


- Vrouwen worden sneller volwassen

- Ruimtelijke subtesten zijn ondergerepresenteerd in IQ batterijen (hoe onderrepresentatie 

bepalen?)

- Kijken naar verschil op g


- Wijst op een klein voordeel voor mannen

- Maar methoden ter discussie


- Welke subtesten moet je dan opnemen?

- Je kan een algemene intelligentietest maken waar mannen het beter op doen, een waar 

vrouwen het beter op doen, …


Algemene intelligentie: indicatoren van algemene intelligentie

- Raven Progressive Matrices is meest gebruikte indicator van algemene intelligentie

- Volgens Lynn & Irwing: 4.5- à 5-IQ punten verschil, maar steekproeven niet representatief 

(verhouding mannen vrouwen niet representatief, kibbutz, …)

- Standaardiseringssteekproeven: geen verschil tussen mannen en vrouwen

- Leeftijd x geslacht interactie: jongens beter naarmate ze ouder worden

- RPM werkt met visueel-ruimtelijk materiaal


De variantiekwestie

- Geen of slechts beperkte verschillen in gemiddelde algemene intelligentie, grote verschillen aan 

de uiteinden

- Evidentie voor verschillen in variantie:

- VR = E((xm - µ(xm))2) / E((xf - µ(xf))2)


- VR(WAIS-III) = 1.06

- VR(NAEP-wiskunde) = 1.23

- VR(NAEP-taal) = 1.33

- VR(CAT) = 1.13


- Probleem: geobserveerde effecten aan beneden- en bovenuiteinden groter dan te verwachten 
op basis van variantieverschil

- Study of Mathematically Precocious Youth: 11.2:1 bij 1 op 1000 geobserveerd, 3.5 te 

verwachten op basis van verschil in spreiding

- Mannen oververtegenwoordigd aan onderkant, mogelijks genetisch te verklaren door één X-

chromosoom


Cognitieve verschillen tussen mannen en vrouwen

- Methodologische aspecten: representativiteit van de steekproeven vs exhaustiviteit en 

experimentele controle

- Nationale onderzoeken


- Vrouwen beter in taal, perceptuele snelheid en associatief geheugen

- Mannen beter in wiskunde en ruimtelijke taken


- Psychometrisch onderzoek met DAT

- Vrouwen beter in taal en snelheid en accuraatheid van eenvoudige taken

- Mannen beter in ruimtelijke taken en (verbaal en) abstract redeneren

- Patroon is duidelijk en stabiel over tijd heen


- Psychometrisch onderzoek: MISTRA

- Factorstructuur: 


- Algemene intelligentie

- Subsidiaire subtest: verbale vs rotationele vaardigheid (loodrecht op elkaar)

- Subsidiaire subtest: gefocuste vs diffuse vaardigheid

- = bipolaire factoren
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- Gegeven een bepaald algemeen niveau van intelligentie, scoren sommigen beter op 
verbaal, anderen op rotationeel (het is niet zo dat als je goed bent in rotatie, dat je dan per 
sé minder verbaal sterk bent, intelligentie moet onder controle gehouden worden)


- Geen verschil op algemene intelligentie tussen mannen en vrouwen

- Vrouwen verbaal beter en meer integratie van informatie van verschillende bronnen

- Mannen beter op rotatie- en gefocuste taken


- Labostudies

- Mannen beter in manipulatie van mentale beelden

- Mannen meer veldonafhankelijk


- Mensen verschillen in de mate waarin ze de context mee in rekening brengen

- Bv. Voor piloten is het belangrijk veldonafhankelijk te zijn

- Taak bv. Is dit lijnstuk (binnen parallellogram) verticaal?

- Taak bv. Hoeveel driehoeken in deze figuur? 


- Mannen beter in het vinden van de weg

- Vrouwen beter in analyse van statistische visuele figuren

- Verschillende strategieën om zelfde taak op te lossen (bv. Vinden van weg)

- Vrijwel alle vaardigheden kunnen worden aangeleerd


Man-vrouwverschillen in onderwijs

- Vanuit een onderwijsstandpunt is men vooral geïnteresseerd in hoe wordt omgegaan met de 

inhoud van het curriculum: taal vs wiskunde

- Testen in praktijk zoomen in op die 2 vaardigheden


- Duitse studie bij 29 000 17-jarigen

- Hiërarchisch factormodel: g met verbale en wiskunde factor

- Meisjes scoren wat hoger op g en verbale factor (d = -.09)

- Jongens scoren hoger op wiskundefactor (d = .94)

- Verwachting van toenemende verschillen in STEM gebieden (jongens beter in STEM door 

wiskunde)

- Prestaties naar einde van het secundair onderwijs


- Prestatietesten in de VS: meisjes sterker in lezen, jongens sterker in wiskunde

- Zelfde patroon als Duitse studie, maar minder substantieel


- PISA op 15-jarige leeftijd:

- Meisjes sterker in lezen

- Klein verschil in probleemoplossing

- Jongens wat sterker in wiskunde, verschil groter aan bovenzijde van verdeling

- Richting vrij stabiel, maar voorzichtig zijn met interpretatie van de effectgrootte

- Maar, grote verschillen tussen landen (grotere verschillen tussen landen dan tussen 

geslachten!)

- Prestaties in hoger onderwijs


- Enorme evolutie de voorbije eeuw: vrouwen zijn nu in de meerderheid (universeel effect bij 
gelijke toegangsmogelijkheden)

- Ook in Iran, niet enkel in westerse landen


- Opgelet: studenten hoger onderwijs zijn NIET representatief voor bevolking

- Verhoudingsgewijze meer vrouwen in hoger onderwijs 


- > hogere scores voor mannen (puur omdat er ook minder mannen zijn, bovenkant van 
intelligentieverdeling) = vertekend beeld


- Groter effect van variantieverschil

- Vrouwen scoren beetje hoger op verbale-SAT, mannen hoger op wiskunde-SAT


- Scores voorspellend voor prestatie, scores voor vrouwen liggen lager

- Binnen elke groep (mannen/vrouwen) werkt test even goed

- Voor eenzelfde SAT-score doen vrouwen het eigenlijk beter dan mannen

- SAT-score ondervoorspelt voor vrouwen


- Vrouwen verhoudingsgewijze minder in STEM richting

- Maar, prestaties van vrouwen op wiskundevakken onderschat door SAT-M: verschillende 

verklaringen

- Grotere impact van subjectiviteit bij prestatietoetsen (onwaarschijnlijk dat dit de verklaring 

is, wiskunde is redelijk objectief te beoordelen)

- Vrouwen werken harder

- De SAT-M meet iets wat niet of minder belangrijk is voor prestatie (bv. Visueel-ruimtelijke 

vaardigheid, wiskunde is veel meer dan visueel-ruimtelijke vaardigheid)
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- De SAT-M meet iets niet wat wel belangrijk is voor prestatie (bv. Planning)

- Prestaties in postgraduaat en carrière


- Moeilijk te onderzoeken, want zeer domeinspecifiek

- Zeer grote evolutie de voorbije eeuw (vrouwen ook steeds meer postgraduaat)

- Evolutie van doctoraten in Harvard en Yale tussen 1977 en 2007: grote toename van aantal 

doctoraten, maar verhoudingen per domein vergelijkbaar

- Veel minder vrouwen in STEM, wel in humanities/social sciences en education


- Verklaringen door Larry Summers

- Bewuste of onbewuste vooroordelen van instelling (minder vrouwen toelaten)

- Motivationele verschillen (vrouwen hebben andere interesses)

- Verschillen in hersenfunctioneren (biologische basis)


- > zo veel reactie op gekomen dat hij moest aftreden


Oorzaken van cognitieve verschillen

- Sociale oorzaken 


- Mannen zijn meer geïnteresseerd in STEM-domeinen: onderzoek na 20 jaar bij SMPY

- Effect niet te verklaren door “mogelijkheden”


- Ook in groepen waar mensen even capabel zijn, hebben vrouwen meer interesse in 
sociale studies


- Vooral interesse bepaalt keuze voor STEM domein (dingen-ideeën-carrière vs mensen-
familie)


- Cultureel verschillende leerervaringen:

- r = -.55 tussen World Economic Forum’s Gender Gap index en verschillen tussen 15-jarige 

jongens en meisjes in PISA-onderzoek

- Waarom vinden we het verschil wel op de testen, maar niet op schoolresultaten?


- De inhoud van items is gericht op jongens

- De tests meten iets niet waar meisjes beter in zijn (bv. Motivatie, planning hebben ook 

effect op schoolresultaten)

- Stereotypedreiging: experimenteel aantoonbaar, maar weinig effect in high-stakes testing


- Wanneer een negatief stereotype wordt geprimed, ontstaat er een soort testangst en 
presteert men minder goed


- Koreaanse vrouwen met positief stereotype presteren beter op wiskunde proef dan 
vrouwen met negatief stereotype


- Weinig evidentie dat dit ook in de realiteit werkt (high-stakes), kan je ook niet 
experimenteel onderzoeken (ethisch onverantwoord)


- Biologisch oorzaken

- Biologisch evolutionaire verklaring:


- Ruimtelijke vaardigheden belangrijk voor jacht bij mannen (veldonafhankelijk, snel kunnen 
dieren herkennen)


- Visuele vaardigheden belangrijk voor verzamelen bij vrouwen (stilstaand beeld)

- Sociale vaardigheden belangrijker voor vrouwen, want afhankelijker van anderen


- Sociaal-evolutionaire verklaring:

- Sociale differentiatie van taken volgens geslacht heeft competitieve voordelen


- Zien we in alle culturen, maar in verschillende mate

- Hoeft niet per sé genetisch te zijn


- Socio-historische evoluties leiden tot verschillende leerervaringen

- Interactie tussen biologische en sociaal-evolutionaire verklaring

- Probleem: evolutionaire ontwikkeling niet te onderzoeken, maar wel onderzoeken of 

cognitieve verschillen samenhangen met fysische verschillen

- Lynn: hersenen van mannen zijn groter (100 cm3) en binnen elk geslacht positief verband 

tussen hersenvolume en IQ -> volgens Lynn bewijs dat mannen slimmer zijn

- Maar: geen of weinig verschillen in algemene intelligentie

- Maar: verschil in hersengrootte tussen blank en zwart in de VS bedraagt 20 cm3 en 15 IQ-

punten verschil (15 IQ-punten niet toe te schrijven aan klein verschil in grootte)

- Verschillen in structuur en gebruik van de hersenen:


- Meer gespecialiseerde verwerkingscentra bij mannen

- Mannen meer witte stof (transport van informatie tussen gebieden)

- Vrouwen meer grijze stof (meer lokale verwerking)

- Vrouwen meer connecties tussen de hersenhelften


- Vrouwen verwerken meer in verschillende delen tegelijk, mannen meer gelokaliseerd
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- Ook meer uitval bij gelokaliseerde hersenschade bij mannen (bij vrouwen is uitvallen van 1 
gebied minder problematisch)


- In beeldvormingstudies verschillende delen actief, maar kan gevolg zijn van verschillende 
probleemoplossingsstrategieën


- Effect van verschillen in hormonale balans

- Manipulatie van bijnierhormonenniveaus bij ratten heeft impact op exploratie van 

doolhoven

- Congenital adrenal hyperplasia: ongewoon hoge gevoeligheid voor mannelijke hormonen 

leidt tot hogere ruimtelijke scores bij vrouwen meer mannelijke gedragspatronen (maar 
lagere ruimtelijke scores bij mannen)


- Hoge oestrogeenniveaus bevorderen verbale vlotheid en korte termijngeheugen, maar 
reduceren prestaties op mentale rotatietaken (menstruatiecyclus en oestrogeentherapie)


- Ruimtelijk redeneren verbetert bij toedienen van testosteron bij lage niveaus van 
testosteron


Samenvatting 

- Wat veroorzaken de man-vrouwverschillen?

- Biologische verschillen in structuur en functioneren van de hersenen

- Maar, ook leerervaringen die de tendensen kunnen accentueren of overstemmen én die de 

hersenontwikkeling beïnvloeden

- Vrouwen zijn wat meer verbaal en wat minder ruimtelijk georiënteerd dan mannen

- Zijn mannen slimmer dan vrouwen? Slechte vraag: ze verschillen in sterktes en zwaktes, hangt 

af van welke testen men opneemt

- Founding fathers van intelligentieonderzoek hebben zich laten leiden door data dat er geen 

grote verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, wat in ging tegen de dominante visie van toen


Ras en etniciteit

Verschillende posities:

1. Er zijn geen verschillen tussen rassen en etnische groepen

2. Er zijn grote verschillen

3. De verschillen bestaan, maar zijn sociaal

4. De verschillen bestaan, maar zijn genetisch 

5. “Ras” bestaat niet

Preliminaire punten:

- Gedeelde kern over groepen heen (bv. Begrijpen van verbale argumenten, taal)


- In sommige culturen is er wel meer/minder belang voor bepaalde vaardigheden bv. Oriëntatie

- Intelligentietests meten cognitieve vaardigheden die bijdragen tot succes in 

(post)geïndustrialiseerde samenlevingen bv. Gehaalde diploma’s

- Het bestuderen van deze vaardigheden is op zichzelf belangrijk (los van generaliseerbaarheid)

- Alle cognitieve vaardigheden worden bepaald door biologie: onderscheid genetische factoren 

en levenservaringen

Bestaat ras?

- Genetische verschillen binnen groepen groter dan tussen groepen

- Definities van groepen verschillen in tijd en plaats


- Tijdens WOII groot verschil tussen “Germaans” en “Latijns”, zie je nu niet meer

- Maar probabilistisch verband tussen groepsidentificatie en uiteenlopende sociale en 

biologische kenmerken (fuzzy concept)

- We weten niet of dit een zinvol concept is, welke genen verantwoordelijk zouden zijn 


Kwaliteit in onderzoek naar ras en etniciteit

- Raciale en etnische onderscheidingen zijn “fuzzy” en veranderen volgens tijd en plaats


- Asians is een zeer brede categorie

- “Spaans” is caucasian, Colombiaans is “Latina"


- Ras en etniciteit zijn zelden directe causale variabelen: multicollineariteit

- Afkomst van slavernij, vluchtelingen, …


- Differentiële steekproeftrekking (Bv. Studenten)

- Sociale en wettelijke druk op onderzoek (bv. Lindzey, Loehlin, & Spuhler, 1975 was een 

tijdschrift -> zo ideologisch dat het opgedoekt is)

- Omstreden domein (nog meer dan geslacht)
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Bereik en terminologie

Richt zich op vier belangrijkste raciaal/etnische groepen in de VS:

- Blanken/Witten

- Afro-Amerikanen/Zwarten

- Aziatische Amerikanen (Japanners en Chinezen, maar is veel breder, ook bv. Vietnam)

- Hispanics


Blanken, Afro-Amerikanen en Hispanics

Erg robuuste bevinding:

- Zwarten scoren ongeveer 1 SD (zeer substantieel) lager dan Blanken, de meeste andere 

etnische groepen bevinden zich daar tussenin

- Historisch vrij stabiel (Yerkes in WOI)

- Gevonden met zowel testbatterijen als met Raven Progressive Matrices

- Gevonden in VS, maar ook in andere westerse landen


Aard van raciale/etnische verschillen

Spearmanhypothese:

- De verschillen moeten vooral worden toegeschreven aan g


- Grootste verschillen op subtesten die het meeste laden op g

- Methode van gecorreleerde vectoren: correlatie tussen lading van subtest op g en 

groepsverschil is gemiddeld .60 (maar methode ligt onder vuur)

- Link wordt vaak gemaakt met genetica, maar g is niet enkel te verklaren met genetica

- Alternatieve verklaring door culturele lading van subtesten, maar betere verklaring bij recente 

migrantengroepen -> niet ‘g’ maar ‘c’ (cultuur)


Groepsverschillen in onderwijsassessment

Systematische verschillen in schoolprestaties: Aziatische Amerikanen ≥ Witten > Hispanics > 
Afro-Amerikanen

- NAEP-studies: prestatiekloof is afgenomen tot 1990


- Parallel met afname van IQ-kloof: .85 deviatie-eenheden vanaf 1970-cohort in Woodcock-
Johnson


- Vooral hogere scores voor laagste groepen

- SAT: vergelijkbare resultaten (1 SD verschil)


- Selectie: niet iedereen doet mee aan SAT

- Kloof vergroot doorheen schoolloopbaan:


- Bestendigen van verschillen bij begin van school

- Controleren voor prestatie vooraf (scores die ze vroeger haalden): verschil verkleint maar is 

niet weg

- Scholen falen selectief bij Afro-Amerikanen


Groepsverschillen op de werkplek

- Verschillen in testscores: Wonderlic Personnel Test


- d = .99 voor blank-zwart en d = .85 voor blank-latino (effect afhankelijk van complexiteit van 
de job) 


- Intelligentie voorspelt beter van complexe jobs, waar de d-waarde kleiner is

- D-waarde grootste voor niet-complexe jobs, waar intelligentie een slechte voorspeller is


- Verschillen in performantieratings: d = .30

- Verschillen in objectieve jobevaluatie: d = .40-.50

- Verschillen in interpersoonlijke vaardigheden: d =.20

- > minder grote verschillen dan IQ te verwachten op basis van predictieve validiteit


Aziatische amerikanen

- Aziatische Amerikanen scoren wat hoger dan Blanken

- Fenomeen al geobserveerd door Porteus in 1920

- Aziatisch Amerikanen beter in wiskunde en visueel-ruimtelijk redeneren, maar wat minder goed 

in verbale vaardigheden (zie SAT-resultaten)

- Parallelle internationale resultaten: TIMSS (internationale wiskunde test) en PISA (internationale 

test, effect vooral bij de wiskunde subtest)

- Probleem: de categorie van Aziatisch Amerikanen is te breed (effect is in Oost-Azië)

- Historisch werd er tegen Japanners ook al gediscrimineerd (tijdens WOII opgesloten)
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Zijn de tests valide in de verschillende groepen? Of zijn ze gebiased?

- Soorten vaardigheden


- Gemeten relevante vaardigheden

- Gemeten irrelevante vaardigheden bv. Stress, motivatie, dyslexie, persoonlijkheid, familiariteit

- Niet-gemeten relevante vaardigheden bv. Praktische vaardigheden, woordenschat van 

andere culturen 

- Vertekening indien etnisch verschil in


- Gemeten irrelevante vaardigheden

- Niet-gemeten relevante vaardigheden

- Zelfde effect te verwachten: onderpredictie in benadeelde groep

- Verschillend effect op correlatie tussen test en criterium

- Niet bevestigd door empirische bevindingen


- rSAT-punten = .53, .50, .47 bij Witten, Hispanics en Zwarten respectievelijk

- > wil niet zeggen dat er geen vertekening is


- Tendens tot overschatting van succes bij zwarten en Hispanics (en onderschatting bij 
Oost-Aziaten)

- Gecontroleerd voor SAT, presteren zwarten slechter en Aziaten beter


- Verschillen in academische prestatie kleiner dan verschillen in IQ (dBZ = .40, dBH = .30), 
maar te verwachten


- Dit gaat over predictieve validiteit: sluit niet uit dat er vertekening zit in de testen

- Zowel vertekening in criterium als de test -> zowel voor de job als de intelligentietest is 

cultuur-specifieke kennis vereist


Sociale oorzaken voor de verschillen

Andere interpretatie van testscores

- Cultuurspecifieke informatie in IQ-tests


- Maar, voorspelling vergelijkbaar (vertekening in tests én in criterium)

- Argument meer van toepassing in West-Europa met veel recente migratie dan in VS (effect 

neemt af bij 2e generatie immigranten)

- Cognitieve vaardigheden in postindustriële samenleving


- Testsituatie zelf vertekend: srereotypedreiging alleen in labo-onderzoek

- Verschil in testvaardigheden en relevante cognitieve vaardigheden niet getest, maar 

vergelijkbare predictie

Ontwikkeling 

- Duidelijke relatie tussen SES en etnoculturele groep, maar


- Verklaart het effect niet volledig

- Ook evidentie voor omgekeerde causaliteit -> wisselwerking

- SES is een breed abstract begrip


- Opvoedingsstijlen

- Stimuleren van probleemoplossend gedrag: verschilt tussen Zwarten en Oost-Aziaten met 

zelfde SES

- Panel Study on Income Dynamics (1997)


- IQ kind best voorspeld door beroepsstatus gezinshoofd, verbale vaardigheid moeder en 
aard interacties kind


- Effect van etnoculturele groep en inkomen verdwijnt na controle van deze variabelen

- Maar zijn dit proximale of distel effecten?


- Studieattitudes bij adolescenten

- Bij Blanken extreme prestaties ontmoedigd, maar slecht presteren negatief geëvalueerd


- > je kan maar best redelijk je best doen, maar niet overdrijven

- Bij Zwarten en Hispanics slecht presteren niet negatief geëvalueerd, vooral groepssolidariteit 

belangrijk (zelfs sociale kost van goed presteren)

- > niet te veel van de groep afwijken


- Bij Aziatisch-Amerikaanse studenten goed presteren positief geëvalueerd

- > onderling sterk competitief gedrag


- Kwaliteit van de scholen

- Segregatie (historisch)

- Financiering en kwaliteit van de staf


- IQ-kloof neemt toe met de leeftijd: df = cdg + e

- d: aantal standaarddeviaties tussen twee groepen
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- df: meting op een tijdstip

- dg: meting op een vroeger tijdstip 

- c: bepaalde effectgrootte, > 1

- Geldt ook voor Witten die slecht voorbereid beginnen aan onderwijs 

- Kinderen die niet sterk beginnen, doen het doorheen de schooltijd nog slechter


- Sterke multicollineariteit tussen verklarende variabelen

- Speculatieve verklaringen: moeilijk aan te tonen, niet minder interessant


- Onderklasse gecreëerd in postindustriële samenleving (vooral bij Zwarten) (Wilson)

- Nu vooral diensten, vroeger in industrie intelligentie minder belangrijk

- Mensen die aan lopende band werkten kregen geen opleiding om mee te kunnen in 

diensten-samenleving

- Historisch gegroeide sociale overtuigingen


- Aziatisch-Amerikanen vooral in ingenieurswetenschappen en geneeskunde

- Gedwongen migratie van Afro-Amerikanen


Biologische oorzaken voor de verschillen

- Biologische omgevingsoorzaken


- Blootstelling aan lord

- Overmatig alcohol- en drugsgebruik

- Ondervoeding

- > komen allen meer voor bij Zwarten en Hispanics


- Biologisch genetische oorzaken

- Verschillen in informatieverwerkingscapaciteit, maar dBZ ≤ .20 + lading = .50 -> verklaard 

verschil op IQ dBZ = .10

- Verschillen in hersengrootte (43 cm3 voor schedelvolume), maar dBZ = .46 + correlatie = .20 

-> verklaard verschil op IQ dBZ = .09 (maar 9%)

- Correlatie, maar geen goede indicator

- Assumptie: puur genetisch bepaald (wat ook niet zo is)

- In het beste geval verklaren we maar 20%

- Methode van gecorreleerde vectoren, maar betwistbaar

- Gemengde rassenstudies, maar multicollineariteit


Conclusies Rushton & Jensen:

1. 100% omgevingsverklaring kan worden verworpen

2. “Default” hypothese: h2 = .80 (erfelijkheid van .80)

Conclusies Hunt:

- Argumenten niet zozeer verkeerd, maar overgeïnterpreteerd

- Veronderstelt gelijkheid van omgeving en negeert multiniveau structuur (omgevingsvariabiliteit 

binnen groepen ≠ tussen groepen -> statistisch 2 onafhankelijke niveaus)

- Evidentie voor omgeving ≠ volledige verklaring

- Complexe effecten: proximaal en distaal


Internationale vergelijkingen

- Grote verschillen in welstand tussen landen, in welke mate hangen ze samen met intelligentie?


- Angelsaksische, Europese, landen hebben gemiddeld IQ

- Oost-Azië: China, Japan Korea het hoogst

- Latijns Amerika, Midden-Oosten, India en Noord-Afrika iets onder gemiddeld

- Zwart Afrika het laagste 


- Economische benadering: menselijk kapitaal

- Methodologische kwesties:


- Representativiteit van de steekproeven (gevaar werken met toegankelijke steekproeven)

- Valide, niet-vertekende testen in elk land


- Studie van Lynn & Vanhanen (2002, 2006)

- 113 directe observaties, 79 geschatte datapunten, totaal 192 datapunten

- Sterke correlatie tussen IQ en socio-economische indicatoren:


- .684 met BNP

- .642 met alfabetisering

- .746 met tertiaire opleiding

- .773 met levensverwachting 

- .568 met democratisering

- .805 met index voor levenskwaliteit
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- Grote rassenverschillen:

- 67 voor Zwarten

- 105 voor Oost-Aziaten

- 99 voor Europeanen

- 90 voor Zuidoost-Aziaten

- Gemengde groepen tussenin

- Drie conclusies volgens Lynn & Vanhanen:


- Verschillen tussen landen in rijkdom, gezondheid en geluk veroorzaakt door IQ

- Probleem met deze uitspraak: correlatie is geen causaliteit


- Wat op zijn beurt wordt bepaald door raciale samenstelling

- Vooral genetisch te verklaren (voeding is belangrijkste omgevingsverklaring)

- > er valt weinig te verwachten van opleiding


- Reactie op studie van Lynn & Vanhanen

- Fouten en niet-representatieve steekproeven, maar maakt niet zoveel uit voor correlaties:


- Sub-Sahara Afrika: IQ van 67 naar 82 (correcter IQ)

- Zelfde effecten als alle IQ-schattingen onder 90 worden gelijkgesteld aan 90

- Zelfde verschillen blijven, correctioneel patroon is stabiel


- Multicollineariteit: partiële verbanden bekijken

- Controleren voor alfabetiseringsgraad: correlatie verkleint

- Controleren voor percentage van de bevolking dat hoger onderwijs heeft gevolgd: 

correlatie verdwijnt

- Studie van Rinderman op PISA-data (betere data)


- Proxy voor IQ (geen IQ, maar schoolse prestaties)

- Meer representatieve steekproeven

- Longitudinale data

- Één nationale cognitieve vaardigheidsfactor


- Een land dat het goed doet op taal, doet dat ook op wiskunde, …

- Landfactor is zelfs groter dan individuele factor


- Zelfde regio’s als Lynn & Vahnanen, zelfde correlationele patroon

- Lynn & Vanhanen grotendeels bevestigd:


- rCA-GDP/c = .60

- rCA-economische vrijheid = .52

- rCA-economische groei = .44

- rCA-fertiliteit = -.73


- Maar belang van onderwijs onderschat -> hangt sterk samen met hoe veel het land 
investeert in onderwijs


- Padanalyses van 1960-70 data en 1990-98 data

- rCA-GDP/c = .29

- rGDP/c-CA = .21

- rCA-politieke vrijheden = .71

- rpolitieke vrijheden-CA is niet significant

- Landen die stijgen op PISA, doen het het economisch beter (betere producten maken)

- Landen die het economisch beter doen, stijgt PISA (meer investeren in onderwijs)

- Landen die beter doen op PISA, democratiseren -> omgekeerd effect niet


- Zeer plausibele alternatieve verklaring voor de genetische verklaring

- Speculatieve verklaringen


- Biologisch evolutionair: overleven in strengere klimaten of in andere omgeving, MAAR 
evidentie dat hersenvolume is afgenomen de voorbije 20 000 jaren


- Omgeving (Jared Diamond): mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen en andere 
contextfactoren (bv. Domesticeerbare dieren)

- Euraziatische landmassa: elkaar voortdurend gestimuleerd

- Sahara is niet makkelijk over te steken, oerwoud ook niet -> Zwart-Afrika meer 

afgescheiden 

- Adviezen hebben mogelijke impact op verdere evolutie: cfr. Uitdagingshypothese 


- Self-fulfilling prophecy: het is genetisch, niets aan te doen, kloof mogelijks vergoten 


Conclusies

- Leeftijdseffect op Gf en snelheid gecompenseerd door Gc tot op hoge leeftijd

- Mannen en vrouwen tenderen te verschillen, maar niet op g, wel in spreiding en ruimtelijk-

visueel vs verbaal:
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- De biologische verklaring is niet hersengrootte, maar hersenstructuur en hormonale 
invloeden


- Sociaal: verschillende ervaringen en rollen

- Grote etnoculturele verschillen in IQ


- Zelfs indien cultureel vertekend, belangrijk voor postindustriële samenleving

- We kennen dé oorzaken van de verschillen niet, maar tot nu toe geen genen geïdentificeerd 

die verschil kunnen verklaren (geen positieve evidentie voor genetische verklaring)


Het begrip validiteit: Samuel Messick

Algemene inleiding

Meet je wat je bedoelt te meten? Wat betekent het dat een test valide is

Kernbegrip van de psychologie

Definitie: “Validity is an integrative evaluative judgment of the degree to which empirical evidence 
and theoretical rationales support the adequacy and appropriateness of inferences and actions 
based on test scores and other modes of assessment”

Comprehensive definitie van validiteit

- Testscore 


- Kijken naar consistentie in gedrag en itemresponsen

- Meten is samenvatting van consistenties in een score

- Brede betekenis van score


- Validiteit = inductieve samenvatting van zowel de bestaande evidentie voor en de mogelijke 
consequenties van score-interpretatie en -gebruik


- Niet de test maar de score-interpretatie wordt gevalideerd

- Validiteit is een kwestie van mate

- Validiteit is een zich ontwikkelende eigenschap en validering een continue proces

- Kernaspecten van Messick’s benadering:


- Validiteit is unitair concept

- Gebruikt methoden van de wetenschap

- Inferenties = hypothesen

- Gebruik van alle experimentele, statistische en filosofische middelen


Scores in context 

- Scores, maar niet de test op zich:


- Persoon: 20j, 80j, ziek? 

- Meetcontext: anoniem? Selectie? High-stakes? 


- Betekenis in het specifieke geval

- Gradaties van generaliseerbaarheid


Scores als teken of als steekproef

- Steekproef: testgedrag als steekproef van domein van gedrag

- Teken: testgedrag als teken van onderliggende processen en trekken bv. Raven Progressive 

Matrices, matrix redeneren is iets dat processen meet, die nodig zijn voor cognitieve 
vaardigheden, maar niemand doet in dagelijks leven aan matrixredeneren 


- Vanwaar komen responsconsistenties?

- Trek: stabiel kenmerk, proces of dispositie

- Toestand: tijdelijke conditie van gemoed

- Responsklasse: zelfde functionele relaties met antecedenten, concurrente en consequente 

stimuluscondities (leergeschiedenis)

- Trekvaliditeit: verwarrend gebruik


- Verwijst niet naar of de score geïnterpreteerd kan worden door een psychologische trek

- Meet dit iets nieuws wat niet door andere testen gemeten wordt?


Bronnen van evidentie

- Evidentie = data + rationale, feiten + theorie

- Data spreken niet voor zich

- Validiteit is niet alleen een kwestie van een paar getalletjes (bv. Correlaties) berekenen, we 

hebben ook een rationale nodig


Traditionele visies op validiteit (niet unitair) -> wordt in assessment niet meer gevolgd

- Inhoudsvaliditeit:
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- Relevantie en representativiteit, maar omvat geen testresponse

- Is op zich geen validiteit want gaat niet over score-inferenties

- Zegt niets over scores, kan dus niet op zichzelf staan


- Criteriumgerelateerde validiteit:

- Evenveel vormen als er criteria zijn

- Op zich kwetsbaar voor gebrek aan inhoudsrelevantie en nadelige sociale consequenties

- Bv. Hoe voorspelt je toelatingsproef de scores van geneeskunde studenten?

- Bv. Temperatuur in het huis en IQ zijn gerelateerd -> maar geen voorspeller, in huizen van 

hoge SES staat de verwarming hoger

- Constructvaliditeit


- Geen strikt operationalisme

- Omvat inhoudsrelevantie en -representativiteit en criteriumgerelateerde aspecten

- Inschatting van sociale consequenties ontbreekt (maar is het wel verstandig om dit 

instrument te gebruiken? Bv. Wanneer bepaalde groepen systematisch benadeeld worden, 
centrale toetsen ipv binnen scholen kunnen er ook voor zorgen dat leerkrachten enkel 
voorbereiden op die toetsen, geen andere zaken meer leren, …)


Messick: geen aparte vormen van validiteit


Historische trends

- Van specifieke criteria over typen van validiteit naar unitaire conceptualisering


- Guilford (1946): “in a very general sense, a test is valid for anything with which it correlates”

- APA Standards (1974)

- Cronbach (1980): “all validation is one”


- Fundamentele focus: van predictie naar verklaring


Betekenis en waarden

- Twee facetten om unitair validiteitsconcept op te splitsen:


- Bron van rechtvaardiging van het testen:

- Evidentie als basis

- Consequenties als basis -> wat zijn de (sociale) gevolgen van het testgebruik?


- Functie van het testen:

- Testinterpretatie

- Testgebruik 


Evidentie als basis voor testinterpretatie: construct validiteit

Construct validity = the evidence and rationales supporting the trustworthiness of score 
interpretation in terms of explanatory concepts that account for both test performance and 
relationships with other variables (definitie Messick)

Score interpretation staat centraal

Wat we willen weten is welke verklarende begrippen we nodig hebben om de scores te kunnen 
vatten


Bedreigingen van constructvaliditeit

- Niet alleen toevalsfouten in meting: meting als onvolkomen toonbeeld van het construct 


- Construct A, B, C gemeten als A+B+X, A+C+Y, B+C+Z

- Iets té weinig = construct onderrepresentatie


- Breedte van het inhoudsdomein representeren

- Iets té veel = construct irrelevante surplus


- Constructirrelevante moeilijkheid

- Constructirrelevante gemakkelijkheid: “testwiseness”


Twee typen evidentie samen nodig:

- Aantonen van implicaties van construct = convergente validiteit


- A+B+C, maar enkel A+X en B+X gemeten

- Relaties niet toe te schrijven aan alternatief construct = discriminant validiteit


- Rivaliserend construct: methode

- Meting = construct-methode-eenheid, specifieke methodevariantie leidt tot 

monomethodebias

Gebrek aan convergerende en divergerende evidentie:

- Test meet construct niet goed

- Constructtheorie is fout
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- Aanvullende hypothesen zijn deficiënt 

- Onderzoek (experimenteel opzet) is niet adequaat (bv. Onbetrouwbaarheid, kleine steekproef)


Evidentie op basis van inhoud

- Traditioneel: test = steekproef van bepaald gedragsdomein of stemuniversum bv. rekentoets is 

steekproef van alle bewerkingen dat je kan doen met 2 cijfers

- Hoofdragen:


- Specificatie van aard en grenzen van domein

- Relevantie

- Representativiteit


- Drie operationaliseringen van inhoudsvaliditeit:

- Inhoud in test < inhoud van domein

- Gedragingen in test < gedragingen in domein

- Processen in test < processen in domein


- Aard van gedragsdomein belangrijk bij:

- Testconstructie: blauwdruk, weten hoe we de test moeten maken

- Testgebruik: relevantie en representativiteit voor toegepast domein, weten waarover we een 

uitspraak kunnen doen

- Domeinconceptualisering:


- Grenzen

- Facetten: verschillende soorten onderverdelingen


- Constructtheorie essentieel voor domeinbeschrijving: referentiedomein = geheel van informatie 
waarvoor construct verklaring moet bieden


Inhoudsrelevantie 

- Oordelen voor relevantie van testitems of -taken

- Alle aspecten van testprocedure in rekening brengen:


- Inhoud, gedragingen, processen

- Stimulusopmaak (format)

- Antwoordalternatieven: meerkeuze beperkt creativiteit 

- Uitvoeringscondities bv. Geschreven testen vertekenen voor dyslexie

- Criteria voor scoren van items


Inhoudsrepresentativiteit: is alles wat je opneemt in de test representatief voor jouw onderwerp?

- Veronderstelt specificatie van grenzen van en onderverdelingen in domein

- Subdomeinen representeren volgens:


- Uniformiteit bv. Elk waardetype gerepresenteerd door 2 items

- Voorkomen bv. Waardetypes waar meer waarden onder vallen meer laten voorkomen

- Belangrijkheid bv. Vooral de waardetypes opnemen die belangrijk zijn voor mijn onderzoek


Beperkingen van inhoud als enige basis voor validiteit

- Ebel (1961): “If the test we propose to use provides in itself the best available operational 

definition, the concept of validity does not apply”

- Als we een zo goed mogelijke test ontwikkelen, dan moeten we niet gaan valideren, we 

kunnen geen betere test ontwikkelen -> we kunnen op dat moment geen betere test 
ontwikkelen! In de toekomst wel


- Maar, best available = best conceivable? (In de toekomst)

- Ebel (1983): operational definition + rational justification


- Maar, rationele verantwoordingen zijn hypotheses, geen garanties voor validiteit

- Inhoudsvaliditeit geen eigenschap IN de test, maar van oordeel van experts:


- Over domeinrelevantie en -representativiteit

- Over relatie tussen test- en referentiedomein


-
- Inhoudgebaseerde inferenties zijn in het beste geval unidirectioneel:


- Hoge scoorders moeten de vaardigheid bezitten

- Over lage scores kan men weinig zeggen

- Bv. WISC test bij eerste generatie immigranten


- Hoge scores: kind is slim

- Lage scores: zonder bijkomend onderzoek weet je de oorzak niet 


Conclusie: inhoud is onvoldoende (contexteffecten en irrelevante methode-effecten steeds 
mogelijk), maar essentieel onderdeel van valideringsproces


Evidentie op basis van interne structuur
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- Substantieve component = confrontatie tussen beoordeelde inhoudsrelevantie/-
representativiteit én empirische antwoordconsistentie


- Interne structuur = modelleren van empirische antwoordconsistenties

Interne structuurmodellen:

- Cumulatief-kwantitatieve/lineaire modellen: factoranalyse en IRT-modellen 

- Nabijheidsmodel (ontvouwing) bv. Welke partijen representeren jouw politieke voorkeur?

- Niet-compensatorisch intensiteits/kwaliteitsmodel

- Klassenmodel

- Dynamisch model

- Ipsatieve model


Evidentie op basis van responseprocessen

Causaal modelleren van item- of taakprestaties

- Identificeren van mechanismen onderliggend aan taakprestaties

- Decompositie van taak i.t.v. componentprocessen

- Voorbeeld: Componentieel model voor analoog redeneren


- Opsplitsen van globale taak in subtaken

- Meten van elk van de subtaken

- Encadreren: coderen van de attributen (groot, blij, man, zwarte hoed)

- Inherente van relatie tussen A en B: blij naar droevig, man naar vrouw

- Mapping (afbeelden) relatie A en C: van groot naar klein

- Toepassen van AB-relatie op CD bv. Stokmannetjes: droevig, klein, vrouw met zwarte hoed

- Produceren van correct antwoord: subcomponenten


- Genereren van kandidaat antwoord

- Vergelijken tussen alternatieven

- Proces van verantwoording indien ze niet matchen

- Subcomponenten voorspellen hoe mensen de volledige taak zullen maken

- Veronderstelt seriële verwerking (onwaarschijnlijk)


Evidentie op basis van relatie met andere variabelen

- Overeenkomst tussen verwachte en geobserveerde relaties van test met andere tests en 

contest gedrag

- Het construct moet de relaties kunnen verklaren

- Meestal met totaalscore (= tussenliggende variabele tussen geobserveerde consistenties en 

externe variabelen)

- Twee typen relaties:


- Relaties tussen de test en andere methoden om hetzelfde en onderscheiden constructen te 
meten: TREKVALIDITEIT


- Relaties met maten van andere constructen: NOMOLOGISCHE VALIDITEIT

Trekvaliditeit en de multitrek-multimethode matrix

- Construct niet steeds ingebed in sterk uitgewerkt theoretisch kader, soms gewoon 

lekenconstructen: niet goed voor nomologisch netwerk, maar wel voor convergente en 
divergente validiteit


- Trekvaliditeit = construct mag niet aan één enkele methode verbinden zijn, nog ongehoord 
redundant met andere constructen


- Twee typen redundantie

- Gewenste: over methoden

- Ongewenste: overlap met andere constructen


- Multimethode-multitrekmatrix (Campbell & Fiske, 1959)

Nomologische validiteit en nomothetische spanwijdte

- Nomologische validiteit = overeenkomst tussen theoretische relaties van construct en 

geobserveerde relaties met andere variabelen

- Nomologische ruis:


- Ongewenste impact van methodefactoren (werken met multimethodebenadering)

- Verschillen in scorebetrouwbaarheid


- Nomothetische spanwijdte = empirisch netwerk van relaties van test met:

- Metingen van andere constructen

- Andere metingen van zelfde construct

- Criterium gedrag


Sterke versus zwakke constructvalidering
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- Sterke constructvalidering: duidelijke theorie + deductieve benadering (theorie systematisch 
testen)


- Zwakke constructvalidering: geobserveerde relaties zonder duidelijk theoretisch kader

- > niet per sé slechter, hangt van het construct af, hoe sterk de theorie ontwikkeld is


- Maar interactie tussen Leibnitziaans (theoretisch gestuurd) en Lockiaanse (empirisch) 
onderzoeksbenaderingen 


Zeer zelden dat we enkel in test-domein geïnteresseerd zijn, toepassen op non-test (realiteit)

Construct validiteit is niet zomaar berekenen van een cijfertje, integreren op basis van 
verschillende bronnen van informatie


Soorten gegevens en analyses

- Beoordeling- en logische analyses

- Correlatie- en covariantie-analyses

- Analyses van het proces

- Analyses van groepsverschillen en veranderingen doorheen de tijd

- Gevoeligheid van scores voor experimentele behandelingen en manipulatie van condities


Beoordeling- en logische analyses

- Identificeren van mogelijke rivaliserende hypothesen voor score-interpretatie:


- Uitbreiden van itempool

- Aanpassen van antwoordformaat 

- Aanpassen van procedure bv. Voorlezen om effect van dyslexie te elimineren

- Keuze van data-analyse


- Voorbeeld: test voor leesbegrip

- Alternatieve hypothesen: woordenschat, geheugen, leessnelheid

- Mogelijkheden: aanpassen woordenschat, minder directe matching vragen, tijdslimieten 

aanpassen 


Correlatie- en covariantie-analyses

- Multimethode-multitrek:


- Convergentie van indicatoren

- Onderscheidingsvermogen ten overstaan van andere constructen

- Consistentie over methoden


- Exploratorische factoranalyse:

- Beperkt aantal factoren onderliggend aan correlatiematrix

- Factorinterpretatie = te toetsen hypothese

- Zowel convergente als divergente informatie

- Onregelmatige bevindingen kunnen leiden tot aanpassen van theorie
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- Confirmatorische factoranalyse

- Deductieve benadering 


- Regressieanalyse, padanalyse en structurele vergelijkingsmodellen:

- Modelleren van causale structuur


- Bv. Verschillen in symtomen bij andere culturen: Vlamingen meer emotioneel, Turks meer 
somatisch 


Procesanalyses 

- Protocolanalyses

- Computermodellering

- Chronometrische analyses

- Cognitieve correlaten: verschillen in hoe mensen een taakoplossen

- Analyse van de redenen

- Analyse van de oogbewegingen bv. mensen die heel vaardig zijn roteren een figuur 1 keer

- Analyse van de systematische fouten

- Analyse van de strategieën en stijlen van taakprestatie (individuele verschillen)


Mathematische/psychometrische modellering

- Complexiteitsfactoren (bv. Encoderingscomplexiteit + transformatiecomplexiteit = moeilijkheid 

geometrische analogieën)

- Subtaken (bv. Genereren + beoordelen = divergente productietaak)


Analyses van groepsverschillen en verschillen doorheen de tijd

- Longitudinale analyse: relatieve stabiliteit en ontwikkelingsveranderingen

- Verschillen tussen vooraf gekende groepen

- Verschillen tussen experts en beginnelingen: kwalitatieve verschillen

- Test-hertestbetrouwbaarheid overeenkomstig het construct (bv. Trek vs gemoedstoestand)


- Moet niet steeds zo groot mogelijk zijn, maar zo groot als je zou verwachten, van 
gemoedstoestand verwacht je geen grote test-hertestbetrouwbaarheid


- Veranderingen in scoreniveau, scorevariabliteit en dimensionale structuur


Scoregevoeligheid voor experimentele behandeling en manipulatie van condities

- Is impact van behandeling, interventie, instructie in overeenstemming met theoretische 

verwachtingen? 

- Systematische manipulatie van stemeigenschappen of testcondities (instemming belangrijker 

onder hoge tijdsdruk)


Veralgemening van constructbetekenis

Generaliseerbaarheid van betekenis van testscores mag niet worden verondersteld

In welke mate kunnen we score-interpretatie generaliseren naar andere groepen/contexten? Niet 
veronderstellen!!

- Populatiegeneraliseerbaarheid

- Ecologische generaliseerbaarheid: standaardisering als mogelijke bron van verschillen 

(generaliseerbaar naar realistische situaties)

- Temporele generaliseerbaarheid: stabiliteit & continuïteit (kan dit nog steeds gebruikt worden na 

10, 15 jaar?

- Taakgeneraliseerbaarheid: van assessment naar reële taak bv. In selectiecontext

-> generaliseerbaarheid is NIET validiteit!!!

Constructvaliditeit is belangrijkste deel van validiteit


Consequentie als basis voor testinterpretatie: waardenimplicaties

Waarden eigen aan validiteit

- Waardengeladenheid van theorieën: de vraag is niet langer of maar hoe waarden in rekening 

moeten worden gebracht (geen discussie dat waarden een rol spelen)

- “Valid” en “value” afgeleid van zelfde Latijnse stam, “Valere” wat betekent sterk zijn, en houden 

beiden verband met Franse “valoir” wat betekent “waard zijn”


Waarden als vertekening en als bron van betekenis

- Waardenvertekening (bias): “intrusion of ordinarily tacit extra scientific motives or beliefs into 

the fulfillment of scientific purposes”
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- Wanneer niet-wetenschappelijke waarden/interesses invloed hebben op de wetenschap

- Maar waarden ook intrinsiek relevant, bv. Beroepsethiek

- Wanneer +/-: “Values make for bias, not when they dictate problems, but when they prejudge 

solutions” (Kaplan)

- Hoe mee omgaan: expliciet aan de orde stellen in het onderzoek


- Waarden zijn ook goed, maar moeten mee expliciet bekeken worden


Bronnen van waardenimplicaties bij metingen en constructen

- De waarde van constructnamen


- “Flexibiliteit versus rigiditeit” versus “verwarring versus consistentie”

- Flexibiliteit is positiever dan verwarring, zelfde voor consistentie en rigiditeit


- “Geïnhibeerd versus impulsief” of “zelfcontrole versus expressiviteit”

- “Stress” versus “uitdaging”

- Streven naar trekimplicaties en evaluatieve implicaties van de naam, of uitklaren van 

conflicterende waardenimplicaties

- Constructen verwijzen zowel naar mogelijke als actuele relaties


- De waarde van theorieën 

- Ook bredere theorieën bepalen hoe observaties worden geïnterpreteerd

- Voorbeeld: intellectuele vaardigheden 


- Oorsprong en ontwikkeling

- Beperkingen en mogelijkheden van leren

- Favoriete onderzoeksbenaderingen

- Impliciete waardenovgrtuigingen over aard van mens-zijn en maakbaarheid van de mens


- De waarde van ideologieën 

- Ook ideologieën geven perspectief en richting 

- Ideologie = een complexe configuratie van gedeelde waarden, affecten en overtuigingen die 

een interpretatiekader van de wereld bieden

- bv. Institutioneel-universalistisch paradigma versus participatorisch-selectivitsich paradigma


Methodologieën voor identificeren van waarden en waardenvertekeningen

- Hoe subtiele impact van namen, theorieën en ideologieën op het spoor komen?


- Kantiaanse (verschillende benaderingen die niet noodzakelijk tegengesteld zijn), Hegeliaanse 
(verschillende theorieën waarvan maar 1 juist kan zijn) en Singeriaanse (niet alleen kijken naar 
theorie, maar ook waardenimplicaties) benaderingen


- > niet consensus maar conflict

- bv. Kantiaans: unieke omgeving EN gedeelde omgeving spelen een rol


- Ook waardenimplicaties moeten empirisch ondersteund en rationeel onderbouwd worden

- Voor je het onderzoek doet, expliciet maken op welke resultaten je hoopt


Evidentie als basis voor testgebruik: Construct validiteit + relevantie + utiliteit

Construct validiteit

- Construct validiteit: oordeel over relevantie, utiliteit en passendheid alleen in licht van 

scorebetekenis

- Zelfs bij diplomering of voorspellen van jobsucces: achterliggende theorie van curriculum of 

van job

- Correlatie zonder score-interpretatie op zich onvoldoende: bv. Predictie van schoolsucces op 

basis van punten, eigenlijk een predictie op basis van prestatiemotivatie of volgzaamheid


Relevantie en representativiteit

Ten overstaan van

- Curriculum / onderwezen stof


- Prestatie: kennis als resultaat van instructie

- Competentie: kennis en vaardigheid in inhoudelijk gebied ongeacht hoe ze tot stand 

gekomen is

- Job


Test-criterium relaties

- Ook betrouwbaarheid van de criteriummeting

- Ook constructvaliditeit van criteriummeting:
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- Constructirrelevantie: criteriumcontaminatie bv. Hoe aangenaam ben je in de omgang ipv hoe 
goed doe je je job?


- Constructonderrepresentatie: criteriumdeficiëntie bv. Je ziet de werknemer enkel in een 
vergadering, niet op alle andere momenten 


- Test-criterium relaties meestal georiënteerd op convergerende verbanden, zelden op 
discriminant evidentie (andere constructen, methodevariantie, correleert het niet met andere 
constructen?)


- Selectie- versus classificatiebeslissingen: ja/nee versus toewijzing aan behandeling

- Concurrente versus toekomstige criteria bv. Psychologisch instrument voorspelt beter de 

prestaties aan het eind van doktersopleiding dan aan het begin (puur blokken)


Beslissingsutiliteit

- Niet alleen sterkte van test-criterium relatie

- Maar ook: 


- Base rate: proportie individuen die potentieel zouden slagen in programma of in job

- Selection ratio: proportie individuen die boven de predictor cutoff scoren

- Kosten die de testing met zich mee brengt


- Rekening houden met fairheid


Taylor-Russel tabel


Proportie mensen die succesvol zijn varieert op basis van 3 elementen:

- Base rate: als je niet selecteert, wat is de kans dat iemand succesvol zal zijn?

- Level of validity: test-criterium correlatie (.25 is al zeer groot, .50 van intelligentie)

- Selection ratio

Kans op succes wanneer je alle criteria combineert

Test-criterium = .00 -> gebruik van test heeft geen zin

Relatief klein verband en base rate is laag en we selecteren streng -> kans op succes stijgt van 
.30 naar .50

Correlatie van .50 en heel streng selecteren -> kans op succes stijgt naar .70

Hoge baserate -> test met relatief klein verband heeft heel weinig effect


Validiteitsgeneralisatie

- Specifieke validiteit versus gegeneraliseerde validiteit: grote variatie in criterium-

predictorcorrelaties omwille van meetfouten en artefacten

- Administratieve fouten

- Té kleine steekproeven
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- Correlaties met niet-continue variabelen (slagen of niet slagen, niet tussenin)

- Beperking van bereik

- Onbetrouwbaarheid van het criterium


- Schmidt & Hunter: niet situatie, maar vooral meetfouten en artefacten (r = .50 tussen ‘general 
mental abilities’ en ‘work sample tests’)

- Vroeger dacht men dat intelligentie maar voor sommige beroepen voorspellend was, maar 

dat effect was te wijten aan meetfouten en artefacten

- Wel sterker voor complexe jobs dan voor niet-complexe jobs

- Intelligentie is generaliseerbaar voor alle jobs (voorspellend, wel verschillende exacte 

correlatie)

- Belang van meta-analysestudies voor cumulatie van kennis (maar confirmation bias)


Consequenties als basis voor testgebrek: sociale consequenties

Anticiperen van (mogelijke) neveneffecten en bijproducten

- Nadelige effecten het gevolg van constructrelevante of constructirrelvante testvariatie

- Bv. Meerkeuze prestatietoetsen kunnen leiden tot meer nadruk op geheugen en analytische 

vaardigheden dan op divergent denken en synthetische vaardigheden

- Bv. Intelligentietest met visueel-ruimtelijke items voor psychologen -> negatief effect: mannen 

doen het beter, meer mannen selecteren, maar visueel-ruimtelijk is niet belangrijk voor 
psychologen (ook al meet je wel de ‘g’ factor) = gebrek aan validiteit (wel correct voor burgerlijk 
ingenieurs, geslachtseffect is daar inherent aan de benodigde vaardigheden)


- Dus niet alleen bedoelde doelstelling, maar geheel van effecten moeten in rekening worden 
gebracht


Voorgesteld gebruik afzetten tegen alternatieven

- Tegenvoorstellen: gebruik van andere assessmentprocedures 


- Alternatief bv. Andere test, oriëntatieproef, …

- Sociale consequenties van gebruik versus niet-gebruik


- Prive organisaties in Amerika verdienen heel veel aan testen


Implicaties bekijken vanuit verschillende waarden-perspectieven

- Bijvoorbeeld distributieve rechtvaardigheid: vaardigheden, inzet, realisaties (bv. Portfolio), 

billijkheid, noden, gelijke mogelijkheden, vraag en aanbod op de markt, principe van 
reciprociteit, algemeen belang, boven een bepaald minimum, gelijkheid


Betrouwbaarheid/(meet)precisie

Kernbegrip bij psychologische assessment

Onderscheid tussen systematische en toevalsfouten

- Systematische meetfouten:


- Construct irrelevante surplus

- Validiteitsprobleem


- Bv. Sociaal wenselijk antwoorden, testanxiety (zal elke test opnieuw gebeuren)

- Toevalsfouten:


- Niet eigen aan meeting of gestandaardiseerde context van meeting

- Betrouwbaarheidsprobleem


Oorzaken van onbetrouwbaarheid

- Testconstructie: steekproef van inhoud, gedrag, processen


- Test is beperkt in tijd -> steekproef, kan toevallig zijn dat je een woord niet kent maar wel een 
grote woordenschat hebt


- Testafname:

- Factoren eigen aan testcontext bv. Vrijdagochtend 

- Factoren eigen aan geteste persoon bv. Griep

- Factoren eigen aan testleider bv. Goeie klik tussen mensen -> meer motivatie


- Testscoring en testinterpretatie bv. Open antwoorden scoren


Betrouwbaarheid binnen de klassieke testtheorie

- Basisprincipes van klassieke testtheorie

- Test-hertestbetrouwbaarheid

- Parallelle vormen / Alternatieve vormen betrouwbaarheid
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- Interne consistentie

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

- Betrouwbaarheid in functie van aard van de test

- Betrouwbaarheidskwesties

- Grootte van de betrouwbaarheidscoëfficiënten: COTAN


Basisprincipes van klassieke testtheorie


Als verwachte meetfout niet 0 is, heb je een betrouwbaarheisprobleem

Schatting van standaarddeviatie van de fout = standaardmeetfout

Via standaardmeetfout een betrouwbaarheidsinterval berekenen 


Test-hertestbetrouwbaarheid

- Twee afnames

- Afhankelijk van lengte van het testinterval

- Betrouwbaarheid van stabiele kenmerken

- Foutenbron: testafname

- Maat: Pearsoncorrelatie (stabiliteitscoëfficiënt)


Parallelle vormen / Alternatieve vormen betrouwbaarheid

- 1 of 2 afnames

- Indien er nood is aan verschillende versies


- Parallelle vormen: zelfde geobserveerde gemiddelden, standaarddeviaties, correlatie met 
ware score


- Alternatieve vormen: enkel equivalent in termen van inhoud en itemmoeilijkheid

- Foutenbron: testconstructie en testafname

- Maat: Pearsoncorrelatie


Interne consistentie

- 1 afname 

- Samenhang tussen items binnen een schaal: evalueren van homogeniteit

- Foutenbron: testconstructie

- Maten: 


- Split-halfbetrouwbaarheid: Spearman-Brown formule

- Belang van testlengte

- Kuder-Richardson 20 voor dichotome items

- Cronbach’s alfa voor Likertschalen


Interscorersbetrouwbaarheid

- 1 afname

- Overeenkomst tussen beoordelaars van zelfde antwoord

- Foutenbron: scoring en interpretatie

- Maten:


- Cohen’s kappa = (Pgeobserveerd - Pverwacht) / (1 - Pverwacht)

- Pearsoncorrelatie

- Intraklasse correlatie


Aard van de test

- Homogeniteit versus heterogeniteit van de test (heel specifiek op 1 domein of bv. Algemene 

kennis = heterogener -> lagere correlatie)
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- Trekken vs toestanden (bepaalt hoe hoog de correlatie tussen 2 momenten moet zijn)

- Snelheids- versus krachttests (power test) -> zo snel mogelijk of zo goed mogelijk

- Criteriumbepaalde tests bv. Hoe stressvol is iemands levenssituatie? Allerlei moeilijke 

levenssituaties zijn niet gecorreleerd met elkaar, maar somscore is bepalend voor mentaal 
welzijn


Betrouwbaarheidskwesties

- Variabiliteit van de betrouwbaarheid: beperking van bereik


- > betrouwbaarheid van scores voor bepaalde populatie

- Bv. Correlatie van .89 bij volledige populatie, als we binnen een subgroep bestuderen, daalt 

de correlatie naar .48

- Betrouwbaarheid is eigen aan de groep waarvoor hij gevalideerd is


- Regressie naar het gemiddelde

- Kinderen van grote ouders, tenderen kleiner te zijn dan hun ouders, kinderen van kleine 

ouders, tenderen groter te zijn dan hun ouders

- Iemand die op een intelligentietest zeer hoog scoorde, heeft op een volgende test meer kans 

om lager te scoren

- Schatten van de ware score


- Grootte van betrouwbaarheidscoëfficiënte: COTAN

- Bij belangrijke beslissingen op individueel niveau 


- r < .80: onvoldoende

- .80 <= r < .90: voldoende

- r => .90: goed


- Bij minder belangrijke beslissingen op individueel niveau

- r < .70: onvoldoende

- .70 <= r < .80: voldoende

- r => .80: goed


- Bij ‘experimenteel’ gebruik (op groepsniveau)

- r < .60: onvoldoende 

- .60 <= < .70: voldoende

- r => .70: goed


Generaliseerbaarheidstheorie

- Verschillende vormen van betrouwbaarheid relevant voor verschillende aspecten van de test

- Identificeren van alle facetten die mogelijkerwijze aanleiding geven tot fouten in de meeting en 

samen onderzoeken in een generaliseerbaarheidsstudie

- Voorbeeld: betrouwbaarheid van wetenschappenprestaties


- Facet 1: 10 items op toeval geselecteerd (itemvariantie)

- Facet 2: 2 tijdstippen op toeval geselecteerd (tijdstipvariantie) 

- Mogelijke interactie + error


Betrouwbaarheid binnen moderne testtheorie

- Basisprincipes van moderne testtheorie


- 1 parameterlogistisch model

- Bepaalde trek, met verschillende items

- Wat is de vaardigheid van de persoon? + wat is de moeilijkheid van een item?

- Logistisch verband tussen de twee, bepaalt de kans dat een persoon het item correct 

oplost

- 2 PL


- Niet alleen de moeilijkheidsgraad, maar ook het onderscheidingsniveau 

- Stijlere curve -> betere onderscheiding


- 3 PL

- Ook de kans op raden


- Iteminformatiefunctie, testinformatiefunctie, standardmeetfout

- 1 PL


- Meest informatie als de kans om een item correct op te lossen rond .50 zit (geen info als 
niemand het juist op lost of als iedereen het juist op lost)


- Standaardfout van meting: 

1

test in for mat ie
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- > het laagst in het midden, hoger aan de uiteinden

- 2 PL


- Zelfde principe

- 3 PL


- (Partchev, I. (2004). A visual guide to item response theory.)


Meetprecisie van individuele scores

- Betrouwbaarheidsinterval op basis van standaardmeetfout (95% 

interval)

- Of

- Betrouwbaarheidsinterval van verschilscores


- Verschilscores vermijden: fout van de verschilscores is groter 
dan op individuele metingen


- Of  
(Noot: scores moeten op zelfde schaal worden gemeten)


Voorbeeld IQ-scores

- Gemiddelde 120

- Standaarddeviatie 15

- Betrouwbaarheid .95

-  = 3.35

- Betrouwbaarheidsinterval bij IQ van 120 is 


- Belangrijk om te werken met interval, geen puntschatting


Keuze tussen klassieke en moderne testtheorie

- Kritiek op KTT


- Gebruik van somsocre i.p.v. gewogen somscore: houdt geen rekening met verschil in 
discriminatie (je gaat er van uit dat elk item even goed discrimineert)


- Schatting van betrouwbaarheid gevoelig voor homogeniteit van de steekproef (subgroepen)

- Regressie naar het gemiddelde (minder hoge betrouwbaarheid)

- Noodzaak van normering

- Measurement by fiat: intervalniveau verondersteld, maar niet aangetoond

- Prestaties alleen interpreteren binnen test

- Standaardmeetfout gelijk op ieder niveau van de vaardigheid


- Voordeel KTT: eenvoudig en gekend

- Kritiek MTT


- Mathematisch complex

- Zelden hogere test-criteriumcorrelatie voor MTT- dan voor KTT-test


- Voordelen MTT

- Valideren interne structuur: unidimensionaliteit wordt getoetst (validiteitsinformatie)

- Specifieke standaardmeetfout

- Equivaleren (testen met gedeeltelijke overlap vergelijken)

- Bestuderen itemvertekening


-> keuze maken afhankelijk waarvoor je het gebruikt


Betrouwbaarheid en validiteit

- Betrouwbaarheid als psychometrisch en psychodiagnostsche kernbegrip


- Herhaalbaarheid van het meetresultaat

- Systematische / constante vs toevalsmeetfouten

- Standaardmeetfout: standaarddeviatie van de meetfouten

- Afbeelding: rechtsboven heeft geen indicatie dat het valide is, hoe onbetrouwbaarder, ook 

hoe minder valide

- Betrouwbaarheid als alledaags begrip


- Een gewaardeerd kenmerk van een persoon

- Een kenmerk waarop mensen te onderscheiden zijn

- Verantwoording vasttellen van kenmerken


-> Verwarring validiteit en betrouwbaarheid

- Betrouwbaarheid als bovengrens van de validiteit:  (TS = true score)


15 1 − .95
120 ± 1.96(3.35) = 120 ± 6.57

rXY = rTS (rXX ∙ rYY )
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- Correctie voor attenuatie: 


- Hoe onbetrouwbaarder, hoe lager de correlatie (onderschatting ware correlatie door lage 
betrouwbaarheid)


Fairheid

I. Inleiding

Moeilijkste begrip, meerdere invullingen, te maken met maatschappelijke gevolgen

- Vertaling “fairness” = rechtvaardigheid; redelijkheid; billijkheid; schappelijkheid

- Fair = eerlijk, oprecht

- Heeft veel betekenissen, waaronder het creëren van gelijkheid van kansen in onze 

maatschappij

- Fundamentele kwestie

- Gevoeligheid voor individuele kenmerken en testcontexten opdat de testscores op een valide 

wijze kunnen worden geïnterpreteerd voor bedoeld gebruik,

- VALIDITEITSKWESTIE die aandacht moet krijgen in alle fasen van testontwikkeling tot 

interpretatie van scores in specifieke contexten

- Toepassing is afhankelijk van context en specifieke kenmerken van de getesten

- Opletten voor ongewenste bevoordeling


II. Algemene visies op fairheid

1. Fairheid van behandeling gedurende het proces van testen

- Mogelijkheden maximaliseren voor personen die test afleggen om aan te tonen welke positie ze 

innemen op het construct dat de test bedoelt te meten

- Traditioneel: standaardiseren van testafname en scoring (bv. Zelfde vertrouwdheid met 

technologie, zelfde technische kwaliteit van apparaten) -> voor iedereen hetzelfde

- Soms is flexibiliteit nodig: bv. Vertaling, groter lettertype, schermlezer


- Standaardisatie is niet genoeg, bv. Soms moet vertaald worden naar de taal van de 
respondent (als je het niet begrijpt kan je niet goed antwoorden)


2. Fairheid als afwezigheid van meetvertekening

- Differentieel itemfunctioneren:


- Uniforme vertekening (bv. Mannen scoren hoger dan vrouwen bij testen over vissen)

- Niet-uniforme vertekening (bv. Interactie tussen man-vrouw en verbale vaardigheden)


- Differentieel testfunctioneren

- Predictievertekening 

- Vergelijkbaarheid van construct


3. Fairheid als toegang tot het construct zoals gemeten

- Individuele kenmerken van de persoon mogen niet benadelen of bevoordelen bij het laten zien 

van haar/zijn positie op het construct zoals gemeten

- Bedoelde versus niet-bedoelde variantie. Voorbeelden:


- Gezichtsbeperking en grootte van de letters in persoonlijkheidsvragenlijst

- Zegswijzen en beperkte taalkennis

- Dyslexie en taalbegrip

- Wordt complex wanneer meer dan één kenmerk interfereert met testing (bv. Oudere niet-

Nederlandstalige patiënten)

- Let op: vraag is in welke mate het effect behoort tot het bedoelde construct of niet?


4. Fairheid als validiteit van individuele testscore-interpretaties voor bedoeld gebruik

- Niet alleen vraag naar generaliseerbaarheid over subgroepen van getesten (geslacht, taal, 

cultuur, beperkingen, …)

- Ook kijken naar individuele kenmerken van getesten die kunnen intrigeren met contextuele 

kenmerken van de testsituatie (kan zeer complex zijn: bijvoorbeeld taaltest bij andere 
moedertaal)


- Let op: Fairheid is NIET gelijke (gemiddelde) uitslagen

- > bij verschillen in gemiddelde uitslagen: meer aandacht voor mogelijke bronnen van 

vertekening, maar het is geen bewijs van vertekening op zich


rTS =
rXY

(rXX ∙ rYY )
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III. Bedreigingen van faire en valide interpretaties van test scores

1. Testinhoud

- Constructirrelavante variantie als gevolg van onaangepaste testinhoud


- Moeilijke woorden bij test voor kritisch lezen

- Verschillen in interesse voor testmateriaal

- Verschillen in herkenning in het testmateriaal

- Beledigend karakter van items


2. Testcontext

- Vaardigheid van testinstructies

- Interacties met examinator: stereotypedreiging

- Taal van vestiging: meertalige kinderen hebben contextspecifieke taalkennis


3. Testrespons

- Verschillen in vertrouwdheid/voorkeur voor bepaalde antwoorden (bv. nederigheids-

vertekening)

- Vorm van de antwoorden kan additionele vaardigheden vereisen (bv. Manuele coördinatie)

- Verschillende interpretaties van wat een goede wijze van antwoorden is (bv. Beknopt of 

uitgebreid)

- Kan interageren met scoringssleutel (bv. Hoge punten alleen bij extra informatie)


4. Kans om te leren

- Hadden de personen de kans om de inhoud en de vaardigheden van de test te kunnen leren?


- Recente immigranten

- Scholen in achtergestelde buurten (té veel doorverwijzingen naar BSO)


- Hangt af van context:

- Fairheid indien zowel opleiding als testing door zelfde instantie gebeuren

- Fairheid niet noodzakelijk in het geding bij toegang tot specialiserende opleiding / hoger 

onderwijs

- Is moeilijk te definiëren en te kwantificeren op het individuele niveau

- Problematisch bij toekennen van diploma

- Probleem, maar heel moeilijk op te lossen


Hoe omgaan met fairheid?

1. Universeel proefopzet (Universal design)

- Komt uit de architectuur en heeft als bedoeling omgevingen zo te ontwikkelen van bij de start 

dat ze tegemoet komen aan de noden van zoveel mogelijk gebruikers (Ron Mace, 1996)

- Test zo ontwikkelen dat hij fair is voor alle individuen in de doelgroep.

- Op voorhand duidelijk specificeren welk construct men precies wenst te meten en voor welke 

doelgroep de meting precies is bedoeld: duidelijk identificeren welke kenmerken van de geteste 
kunnen interfereren met de meting van het bedoelde construct:

- Testinhoud

- Testcontext

- Testrespons

- Kans op leren


2. Bij testconstructie: beoordeling van iteminhoud

Opstellen van transparante richtlijnen voor beoordelaars

- Vermijden van cognitieve bronnen van constructirrelavante variantie


- Woorden uit specifieke contexten die er niet toe doen (bv. Met betrekking tot hobby’s of 
religie)


- Taal en moeilijkheidsniveau van taal

- Vermijden van affectieve bronnen van constructirrelevantie


- Omstreden standpunten

- Evolutie

- Verklaring van groepsverschillen

- Pijn en dood

- Religie

- Seks

- Stereotypen
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- Terminologie voor groepen (bv. People of colour vs coloured people)

- Representeren van diversiteit in de test

- …


- Vermijden van fysische bronnen van constructirrelevantie

- Visuele weergave

- Auditieve weergave


- Let op: het gaat om beoordelingen door experts, het is niet noodzakelijk dat de items ook 
effectief vertekend zijn


3. Bij testvalidering

- Interne structuuranalyses (zelfde factorstructuur van persoonlijkheid?)

- Itemvertekeningsanalyses

- Onderzoeken van predictievertekening


4. Bij testgebruik

Adapteren van tests

- Testaccomodatie: vergelijkbaarheid van de scores blijft behouden (bv. Vergroten van het 

lettertype voor slechtzienden)

- Testmodificatie: leidt tot niet-vergelijkbare scores die het bedoelde construct veranderen (bv. 

Gebruik van rekenmachine bij dyscalculie)


V. Conlusies

- Belangrijk om assessmentprocedures en -interpretaties te onderzoeken op fairheid

- Uitgebreide methodologische gereedschapskist


Conceptualisering en meting van emotionele intelligentie

Conceptualisering van basisbegrippen

- Emtionele intelligentie: persoonlijkheid of vaardigheid?

- Aanverwante begrippen: sociale intelligentie, praktische intelligente, alexithymie en 

psychologische oriëntatie


Introductie 

- Mayer, J. D., DiPaolo, M. T., & Salovey, P. (1990). Perceiving affective content in ambiguous 

visual stimuli: A component of emotional intelligence. Journal of Personality Assessment, 54, 
772-781.

- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and 
Personality, 9, 185-211. 

- Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam. 
- Time-magazine, The EQ factor, oktober 1995 
- Metro-dagblad 
-> Wijd verspreid concept met zeer veel betekenissen

Tamelijk recent (1990), plots geweldig populair


EI als persoonlijkheid

- Goleman, (wetenschapsjournalistiek, zeer toegankelijk boek) 1995: 5 competenties


1. Emoties kennen

2. Omgaan met emoties

3. Zichzelf motiveren

4. Herkennen van emoties in anderen

5. Omgaan met relaties


- Maar ook zelfbewustzijn, impulscontrole, uitstel van gratificatie, en omgaan met stress en 
angst


- Goleman, 1997, 25 competenties (bv. Politiek bewustzijn, klaantoriëntatie, zelfvertrouwen, 
gewetensvolheid, prestatiedrang) 

- Waarom is zichzelf motiveren een competentie? Heel breed concept


- Emotional intelligence competence model

- Self-awareness


- Emotional self-awareness

- Accurate self-assessment

- Self-confidence (is dit intelligentie of persoonlijkheid?)
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- Self-management

- Emotional self-control

- Transparency

- Adaptability

- Achievement

- Initiative

- Optimism 


- Social awareness

- Empathy

- Organizational awareness

- Service orientation


- Relationship management 

- Developing others

- Inspirational leadership

- Change catalyst

- Influence

- Conflict management: negotiating and resolving conflict


1. Airs disagreements

2. Maintains objectivity

3. Addresses conflict

4. Orchestrates win-win solutions


- Teamwork and collaboration

- ECI: Emotional Competence Inventory (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 2000)


- Betrouwbaarheid en validiteit

- Zelf- en anderenbeoordeling: betrouwbaaarheden tussen .61 en .93

- Factorstructuur: slechts één factor (ipv 4 of 5)


- > structuur beantwoordt niet aan de theorie

- > wat zou een verklaring kunnen zijn?


- Mensen vormen een totaalbeeld van zichzelf, geen gedifferentieerd beeld

- Sociale wenselijkheid


- Predictieve validiteit: bijdrage aan winst bij partners in consultancy bedrijf (“IQ gets you hired, 
EQ gets you promoted”)

- Hoog vs laag op zelfregulatie: 390% meer

- Hoog vs laag op sociale vaardigheden: 110% meer

- Hoog vs laag op analytische redeneren: 50% meer

- > kan dit?


- EQ-i: Emotional Quotient Inventory (Bar-On, 1997)

- 5 composietschalen, 15 subschalen

- Interpersoonlijk EQ: zelfaandacht, emotioneel zelfbewustzijn, assertiviteit, onafhankelijkheid, 

zelfactualisering

- Interpersoonlijk EQ: empathie, sociale verantwoordelijkheid, interpersoonlijke relaties

- Stressmanagement EQ: stress tolerantie, impulscontrole

- Adaptabiliteit EQ: realiteitstesting, flexibiliteit en probleemoplossing

- Algemeen gemoedstoestand EQ: optimisme en geluk


- Geslachtsverschillen:

- Geen algemene verschillen

- Vrouwen hoger interpersoonlijk EQ

- Mannen hoger interpersoonlijk, stress management en adaptibiliteits EQ


- Leeftijd: scores stijgen tot begin 50

- Geen etnische verschillen in de VS

- Matige correlatie met positieve impressie: .19

- Hoge correlaties tussen subschalen: .50

- Redelijke interne consistentie: .69-.86

- Stabiliteit: .66/.73

- Slechts 10 factoren in confirmatorische factoranalyse onderscheiden

- Divergente en convergente validiteit:


- Afwezigheid van correlaties met IQ-testen (Bar-On zegt dit is goed, want EQ is anders dan 
IQ, maar is EI niet een vorm van intelligentie?)


- Maar: hoge correlatie met persoonlijkheids- en psychopathologievragenlijsten:

- r = +.64 tussen EQ-i zelfaandacht en emotionele stabiliteit PF16
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- r = -.85 tussen EQ-i probleemoplossing en obsessief-compulsief SCL-90

- r = -.85 tussen EQ-i interpersoonlijke relaties en interpersoonlijke sensitiviteit SCL-90

- > zijn we niet hetzelfde (of exact omgekeerde) aan het meten?


- Wat behoort niet tot het concept EI?

- Gevaar van hernoemen persoonlijkheid als EI


- Vroeger onderzoek wordt vergeten: herontdekking van het wiel

- Niet één onderliggend concept, maar verschillende soms tegenstrijdige concepten


- Prestatiedrang versus gewetensvolheid

- Hoog zelfvertrouwen en rekening houden met anderen


- Pretenties niet hard te maken (EQ belangrijker dan IQ)

- Waaraan moet een goed construct voldoen?


- Goede operationalisering: overeenkomst tussen concept en meetinstrument

- Incrementele validiteit: de test moet iets anders meten dan wat reeds bestaat


- Bv. EI schaal van Schutte et al. (1998): houdt positief verband met punten op einde van het 
jaar (.32), maar is dit specifiek? Sterk verband met positief gemoed niet voldoende 
onderzocht


- > EI-concept confronteren met persoonlijkheid

- Goed onderzoek moet bewijzen dat EI nog iets toe voegt aan intelligentie en 

persoonlijkheid


EI als mentaal vermogen

- Visie van Mayer, Salovey, & Caruso

- EI = ‘an intelligence that processes and benefits from emotions’

- Afzonderlijke vorm van intelligentie (naast bv. Verbale intelligentie)

- Overlap tussen intelligentie en persoonlijkheid

- Niet al wat belangrijk of goed is is intelligentie: probleemoplossing centraal

- Sociaal zijn versus in stand houden sociale relaties (overtuigen, teambuilding, enz.)

- EI als unitair concept met vier takken


1. Emotionele perceptie en identificatie: herkennen en invoer van informatie van het 
emotiesysteem


2. Emotionele facilitering van denken: gebruik van emoties om cognitieve processen te 
verbeteren (sceptisch vs optimistisch)


3. Emotioneel begrip: cognitieve verwerking van emoties

4. Emotiemanagement: management van eigen emoties en die van anderen


- MSCEIT: Mayer, Salovey, and Caruso Emotional Intelligence Test (Mayer, Salovey, & Caruso, 
1999)

- Tak 1: Perceptie van emoties


1. In gelaatsuitdrukkingen

2. In landschappen

3. In abstracte tekeningen


- Weinig verbale aspecten

- Aanduiden op een 5-puntenschaal in welke mate aanwezig


- Tak 2: Emotionele facilitering

1. Synthese (smaak, gevoel, kleur)

2. Gebruik van emoties bij redeneren en probleemoplossing


- Tak 3: Begrijpen emoties

1. Mengvormen

2. Transities

3. Progressies


- Tak 4: Managen van emoties

1. Reguleren van emoties bij zichzelf

2. Reguleren van emoties bij anderen


- Betrouwbaarheden: .64-.88, .94 voor totaal EQ

- .36/.45 verbale intelligentie

- .05: Raven Progressive Matrices

- .36-.46: EQ-i totaalscore

- Toename met leeftijd

- .28 met zelfgerapporteerde levenstevredenheid

- .31 maximale correlatie met persoonlijkheidsmaten (nl. Zelfwaarde)
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- Minder zelf- en ondergerapporteerde agressie bij adolescenten en universiteitsstudenten (rond 
-.40)


- r = .51 tussen EI en rangorde effectiviteit van teamleiderschap

- Het probleem van het juiste antwoord:


- Doelcriteria (bv. Welke emotie ervaarde je op dit moment? Maar herkennen van eigen 
emoties is al deel van EI)


- Expertcriteria (hoe weet je dat iemand expert is? Zijn misschien net niet EI)

- Consensuscriteria (scoren op basis van wat de meerderheid zegt dat correct is, maar is niet 

mogelijk voor moeilijke items)

- Problematisch (cultureel bepaald?), maar niet arbitrair  (consensus en expert hebben hoge 

correlatie)


Gerelateerde constructen

- Sociale intelligentie

- Praktische intelligentie

- Alexithymie


- A lexos thymus -> geen woorden voor gevoelens

- Komt vanuit psychoanalytische theorie

- Voorspelt hoe veel lichamelijke klachten men heeft -> somatisering van psychische klachten

- Heel sterk negatief gecorreleerd met EQ-i


- Psychologische oriëntatie (‘Psychological mindedness’)


Conclusies

- Wetenschappelijk construct dat (té) snel is doorgedrongen tot dagelijks taalgebruik: kan alles 

betekenen (behalve IQ) wat zijn waarde uitholt

- Andere naam voor persoonlijkheid?

- Intelligentie met betrekking tot emoties: mentale vaardigheid in het kader van 

probleemoplossing


Assessment emotionele competenties

- ECoWeB project


- Ontwikkelen van trainingen voor emotionele competenties via de smartphone

- Doelstelling om moeilijk te bereiken doelgroepen ook toegang geven tot psychologische 

kennis en trainingen


EC/EI ingebed in emotietheorie

- Indien EI intelligentie is met emoties als inhoud, dan is het belangrijk emoties te definiëren

- > Componentiële emotiebenadering


Component procesmodel (Scherer, 1984, 2001, 2009)

Emotie = een episode  van onderling verbonden en gesynchroniseerde veranderingen in de 
toestand van alle of de meeste van de vijf subsystemen van het organisme als reactie op de 
evaluatie van een externe of  interne stimulus gebeurtenis die relevant is voor de belangen van het 
organisme

Emotie = redelijk gesynchroniseerd proces dat wordt uitgelokt door situationele antecedenten en 
bestaat uit:

- Inschattingen

- Actietendensen

- Lichamelijke reacties

- Expressief gedrag (gelaat, stem, houding)

- Gevoelens

+ Regulatiemechanismen van het proces


Componentiële emotietheorie en taal


Constructie van het GRID instrument

- Operationalisering van het Component Procesmodel als rooster van termen en kenmerken:


- Een representatieve set of emotiewoorden (24)

- Een representatieve set of emotie kenmerken (142) die de activiteit in elk van de 

emotiecomponenten omschrijven
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- Emotiewoorden systematisch in verband brengen met emotiekenmerken


Selectie van emotietermen (24)

- Veel gebruikte termen in emotieonderzoek (12): Contempt, Disgust, Anger, Guilt, Shame, 

Sadness, Fear, Surprise, Joy, Pleasure, Pride, Interest -> Basisemotietermen

- Veel gerapporteerd in emotieonderzoek in grootschalig onderzoek in Zwitserland (ten minste 

2%) (8): Happiness, Anxiety,  Disappointment, Stress, Despair, Contentment, Irritation, 
Compassion -> Garanderen van domeinrepresentatie


- Expliciet interpersoonlijke emotietermen (4): Love, Hate, Jealousy, Being Hurt (uit vrije-
responstaken) -> Garanderen van culturele relevantie


Selectie van emotiekenmerken (142)

- Inschattingen: Scherer SEC-model + interpersoonlijke inschattingen


- e. g. consequences predictable

- e. g. had positive consequences for somebody else 


- Lichamelijke reacties

- e. g. breathing slowing down


- Expressie: gelaat

- e. g. pressed lips together 


- Expressie: stem

- e. g. increased the volume of voice 


- Expressie: houding

- e. g. moved towards


- Actietendensen: Frijda model

- e. g. wanted to do damage, hit, or say something that hurts


- Gevoelens (Osgood,  Russell,  Thayer, Diener): E, A (tense arousal, energetic arousal), P

- e. g. felt energetic 


- Regulatie (Ekman model)

- e. g. showed the emotion to others more than s/he felt it?


- Rest

- e. g. To what extent is it socially accepted to experience this emotional state in your society? 


-> Multitheoretische benadering


Responsschaal

For each feature, you can use the following nine-point response scale to indicate the likelihood 
that it can be inferred when a person in your cultural group uses the respective emotion word to 
describe her or his emotional experience: 1 (extremely unlikely) - 9 (extremely likely)


Webgebaseerde studie

- Vier emotietermen x 142 emotiekenmerken

- Beperkte randomisering: 


- Groep 1: Contempt, Disgust, Anger, Irritation, Hate, Jealousy

- Groep 2: Fear, Anxiety, Stress, Despair, Surprise, Interest

- Groep 3: Joy, Pleasure, Pride, Happiness, Contentment, Love

- Groep 4: Disappointment, Compassion, Guilt, Shame, Sadness, Being hurt


Steekproeven

- 34 datasets

- 27 landen

- 23 verschillende talen

- 4948 participanten (vooral studenten)


Resultaten

- PCA over alle 34 steekproeven:


- Scree plot

- Stabiliteit binnen vier taalfamilies:


- Germaans: Nederlands, Duits, Engels

- Romaans: Frans, Spaans, Italiaans 

- Slavisch: Russisch, Oekraïens, Slovaaks, Pools


- Interpreteerbaarheid
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- > Vier dimensies: Valentie, Macht, Arousal, Nieuwheid


Conclusies van GRID-onderzoek

- Alle emotiecomponenten spelen een rol in de betekenis van emotiewoorden

- De emotieruimte kan worden voorgesteld in vier dimensies: valentie, macht, arousal, nieuwheid 

in die volgorde

- Er zijn 4 (+2) grote emotieclusters

-> De componentiële emotietheorie is universeel gecodeerd in de taal: sterke basis


Ecoweb-project: preliminaire resultaten assessment emotionele competenties (2018)

- Assessment en training van drie kerncomponenten van het emotieproces


- Waarnemen en begrijpen van emoties

- Inschattingsvertekening (appraisal bias)

- Piekeren als belangrijk, potentieel disfunctioneel emotie-regulatiemechanisme


Waarnemen en begrijpen van emoties

- Components of Emotion Understanding Test (CEUT, Sekwena & Fontaine, 2019)

- GEMOK-Blends (Schegel & Scherer, 2017)

- GERT (Schlegel, Grandjean, & Scherer, 2014)

- CEUT


- Emotionele kennis = inzicht in functioneren van alle emotiecomponenten

- Verkorte versie: 7 situaties waarin belangrijke emoties worden uitgelokt

- Per situatie 6 mogelijke reacties beoordelen op waarschijnlijkheid: emotie, inschatting, 

actietendens, lichamelijke reactie, expressie, gevoelen

- Maximum performance


bv. 

Marie is de eerste van haar familie die aan de universiteit gaat studeren. Haar familie heeft het niet 
breed en doet veel moeite om haar financieel te ondersteunen. Vanaf het begin van het 
academisch jaar geniet ze van het studentenleven en werkt niet hard. Op het einde van het jaar is 
ze op bijna al haar examens gebuisd. Hoe waarschijnlijk is de volgende reactie voor Marie op dat 
ogenblik?

- Schuld

- Ze denkt: “Deze situatie is belangrijk en relevant voor mijn doelen”.

- Ze voelt zich slecht.

- Ze voelt zich zwak in armen en benen.

- Ze spreekt met een zelfverzekerde stem.

- Ze wil goedmaken wat zij heeft gedaan.

Van zeer onwaarschijnlijk (1) tot zeer waarschijnlijk (5)


Interne structuur: principale componenten analyse

- Interne consistentie heel hoog 

- Emotiekennis is unifactorieel (iemand die goed is in 1 emotie herkennen, is ook goed in andere 

emoties herkennen)


Discussie emotiekennis 2019

- Iemand die één emotiecomponent goed kan inschatten kan ook de andere 

emotiecomponenten goed inschatten (CEUT)

- De betrouwbaarheden van verkorte GERT / GEMOK liggen (substantieel) lager dan van 

volledige instrumenten

- Intercorrelaties wat lager dan in ander onderzoek (omwille van verkorte versies?)

- Maar instrumenten nog te lang voor wetenschappelijk onderzoek: CEUT-24 + GERT-20


- Neemt nog steeds te veel tijd in 


Vierlandenstudie 2019

- CEUT 24 onderzocht in Vlaanderen, UK, Duitsland & Spanje

- Duidelijk unifactorieel

- Goede betrouwbaarheid (iets lager in België)

-> generaliseerbaar
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WISC

->: begin leeftijdsgroep

Als je een kind met leerproblemen hebt, begin altijd bij de jongste leeftijd

Afbreekregel: na 3 opeenvolgende fouten wordt de test afgebroken

Omkeerregel: als je begint bij een “te moeilijke”, direct 2 items fout -> ga naar jongere 
leeftijdsgroep (in omgekeerde volgorde bv. 3 en 4 te moeilijk -> 2 en 1

D: doorvragen wanneer het kind een onduidelijk of 1punts antwoord geeft

Groep betekent gewoon schooljaar


Als je doorvraagt, noteer je ook een D op je scoreformulier

Bij Matrix goed wijzen naar voorbeelden en alle opties aanwijzen

Bij blinde kinderen enkel het verbale deel afnemen

Samenstellen: soms moeten ze roteren

Puzzelstukken moeten niet in volgorde aangewezen worden
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